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Resumo 

INTRODUÇÃO: As manifestações pulmonares e cardíacas da Doença de Chagas 

(DC) afetam entre 20 a 30% dos indivíduos infectados. A Cardiomiopatia Chagásica 

Crônica (CCC) possui algumas particularidades tais como arritmias e, principalmente 

a Insuficiência Cardíaca (IC), sendo potencialmente letal devido a disfunção 

ventricular esquerda. Como alterações respiratórias, os pacientes adquirem 

progressivo prejuízo da capacidade funcional, o que contribui para uma pobre 

qualidade de vida relacionada à doença. As medidas dos volumes pulmonares 

através do movimento da superfície caixa torácica surgem como alternativa de 

avaliação da função pulmonar e da cinemática do complexo tóraco-abdominal para 

estes pacientes. OBJETIVO: analisar a cinemática do complexo tóraco-abdominal 

através dos volumes pulmonares regionais e correlacionar com avaliação funcional 

do sistema cardiorrespiratório em pacientes com Doença de Chagas durante o 

repouso. MATERIAIS E MÉTODOS: estudo transversal com 42 sujeitos que foram 

alocados em 3 grupos, sendo 15 composta por pacientes com CCC, 12 pacientes 

com IC de diferentes etiologias e 15 idosos saudáveis. Foi utilizado um pletismógrafo 

opto eletrônico (POE), questionário de Minessota, teste de caminhada 6 minutos, 

espirometria e manovacuometria. RESULTADOS: Observou-se no TC6min onde o 

grupo idosos apresentou maior distância percorrida 464,93±44,63m vs Grupo IC com 

399,58± 32,1m (p=0,005) e grupo CCC 404±68,24m (p=0,015), ambos os grupos 

apresentam diferença estatística com relação ao Grupo Idosos. Na 

manovacuometria o grupo idosos apresentou 81,31%±15,25 do predito vs 

54,59%±19,98 do grupo CCC e 42,11%±13,52 do grupo IC, apresentando (p<0,05) 

em relação ao grupo Idosos. Na POE observou-se uma maior contribuição do 

compartimento abdominal no grupo IC o que não aconteceu com os grupos CCC e 

controle. Com base no questionário de qualidade de vida de Minessota, verificou-se 

um baixo escore nos grupos CCC e IC 43,2±15,2 e 44,4±13,1, respectivamente 

(p<0,05) quando comparados ao grupo controle (19,6±17,31). CONCLUSÃO: os 

dados sugerem que os pacientes com CCC possuem mesmas características 

funcionais e respiratórias, observadas pela POE, TC6min, manovacuometria e 

espirometria aos pacientes do grupo IC, a capacidade funcional apresentou-se 



 

 

 

diminuída, podendo considerar intervenções semelhantes para esse grupo como 

terapêutica complementar dessa doença negligenciada. 

 

PALAVRAS CHAVES: doença de Chagas; tolerância exercício; insuficiência 

cardíaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

INTRODUCTION: Cardiac and pulmonary manifestations of the Chagas 

disease (CD) affect between 20-30% of the infected subjects. The chronic 

Chagas cardiomyopathy (CCC) has some peculiarities such as arrhythmias and, 

especially heart failure (HF) and is potentially lethal due to left ventricular 

dysfunction. How respiratory disorders, patients get progressive loss of functional 

capacity, which contributes to a poor quality of life related to disease. Measurements 

of lung volume by the movement of the chest wall surface are an alternative 

evaluation of lung function and kinematics of complex thoracoabdominal for these 

patients. OBJECTIVE: evaluate the kinematics of the thoracoabdominal 

complex through the regional pulmonary volumes and to correlate with 

functional evaluation of the cardiorrespiratory system in patients with Chagas 

disease at rest. MATERIALS AND METHODS: a cross-section study with 42 

subjects had been divided in 3 groups, 15 composed for patients with CCC, 12 

patients with HF of different etiologies and 15 healthful presented control 

group. An optoelectronic plethysmography (POE), Minnesota questionnaire, 

six minute walk test, spirometer and manovacuometer was used. RESULTS: It 

was observed in the 6MWT where group CRL presented greater distance 

464,93±44,63m versus Group HF with 399,58± 32,1m (p=0,005) and group 

CCC 404±68,24m (p=0,015), both the groups presented difference statistics 

with regard to Group CRL. In the manovacuometer 54,59±19,98; of the group 

CCC and 42,11±13,52 of group IC found group CRL presented 81,31±15,25 of 

the predicted versus, presenting in relation to group CRL. In the POE it 

observed a major contribution in abdominal compartment in patients with IC if 

compared like CCC and control groups. On the basis of the questionnaire of 

quality of life of Minessota, verified a low one groups CCC and IC 43,2±15,2 

and 44,4±13,1, respectively (p<0,05) when compared with the control group 

(19,6±17,31). CONCLUSION: it seems that the patients with CCC possess 

same functional and respiratory characteristics, observed for the POE, 6MWT, 



 

 

 

manovacuometer and spirometer to the patients of group HF, being able to 

consider similar interventions for this complementary group as therapeutical of 

this neglected disease. 

 

Keywords: Chagas disease; exercise tolerance; heart failure. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Rassi JR, Rassi & Marin Neto1 a Doença de Chagas (DC) é uma 

doença crônica e sistêmica provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, 

descoberto em 1909. Doença que atinge 8 milhões de pessoas na América Latina, 

dos quais, 30-40% desenvolveram ou desenvolverão a cardiomiopatia. 

Para Hoetz e cols e Oliveira Jr2,3 reconhecida pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) como uma das 13 doenças tropicais negligenciadas, necessita-se 

garantir que a comunidade científica e a sociedade permaneçam alerta visto que a 

doença não foi erradicada, apenas controlada, devendo permanecer como 

prioridade nas políticas de saúde pública. 

A Doença Cardíaca Chagásica Crônica, englobando a cardiomiopatia 

chagásica, arritmias cardíacas e tromboembolismo pulmonar e/ou sistêmico, são as 

principais responsáveis pela morbi-mortalidade da Doença de Chagas, sendo a 

Insuficiência Cardíaca o principal fator de mortalidade destes pacientes e aparece 

devido à diminuição progressiva da massa muscular miocárdica, da inflamação das 

fibras cardíacas e formação de extensas áreas de fibrose4. 

Os sintomas principais do paciente com IC são a fadiga, dispnéia, 

resultando em um prejuízo progressivo da capacidade funcional, na qual contribui 

para uma pobre saúde relacionada a qualidade de vida5. A dispnéia é o sintoma 

mais importante, pois é influenciada e caracterizada por fatores como redução na 

eficiência ventilatória, diminuição da capacidade funcional, anormalidades na difusão 

de gases, alterações no padrão respiratório e na força muscular respiratória6,7. 

Poucos estudos têm avaliado a capacidade funcional e os fatores que 

afetam a tolerância ao exercício em pacientes com doença de Chagas. Outros 

fatores podem afetar a capacidade funcional destes pacientes além dos 

relacionados à disfunção cardíaca, como anormalidades nos músculos periféricos, 

incluindo, alterações na estrutura e função de músculos esqueléticos8,9. 

Para avaliar as características estruturais e metabólicas dos músculos 

esqueléticos de pacientes com doença de Chagas avançada e se tais alterações 
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estariam relacionadas com a tolerância ao exercício, Oca e cols9, em um estudo 

transversal, analisaram 19 pacientes com doença de Chagas e os compararam a 11 

indivíduos saudáveis. Por meio do teste de exercício e da biópsia muscular do 

quadríceps femoral, foram encontrados os seguintes resultados: capacidade 

funcional normal (VO2 máximo de 28 mL/Kg/min), alterações na musculatura 

esquelética (aumento no número de fibras tipo IIb e atrofia de fibras do tipo I e 

menor porcentagem de fibras com capacidade oxidativa) e capilares anormais 

(menor área de secção transversa). Essas alterações poderiam estar relacionadas à 

redução do suprimento de oxigênio e serem conseqüência de processos 

autoimunes. Entretanto, um estudo de revisão mostrou que não há consenso sobre 

a identificação das alterações na microvasculatura musculares como fator causal da 

redução de oxigenação periférica12. Aliado ao efeito do desuso, as alterações na 

musculatura esquelética poderiam afetar o suprimento de oxigênio e, desta forma, 

reduzir a tolerância ao exercício. Este estudo levanta a possibilidade de que as 

mesmas alterações observadas na musculatura periférica possam ocorrer na 

musculatura respiratória. 

Capacidade funcional reduzida, uma das principais características da IC 

um dos fatores desencadeantes da dispnéia e da fadiga nestes pacientes e pode 

estar atrelado a fraqueza muscular respiratória, além do descondicionamento físico 

que pode estar envolvido com o aumento do trabalho respiratório durante a 

hiperpnéia. Os pacientes apresentam pressões inspiratórias máximas reduzidas, 

implicando nas limitações durante as respostas ao exercício e qualidade de vida, 

assim como um prognóstico desfavorável10. 

Hammond e cols6 demonstraram presença de fraqueza muscular 

inspiratória em pacientes cardiopatas, o que reduz o fluxo sanguíneo para os 

músculos respiratórios, gerando atrofia muscular generalizada. 

Muitos pacientes com IC apresentam anormalidades histológicas, assim 

como na estrutura e função mitocondrial, de enzimas oxidativas, além de uma 

redistribuição dos tipos de fibras musculares com predominância do tipo IIb (de 

baixa resistência a esforços prolongados), porém com dimensões reduzidas, sobre 

as fibras do tipo IIa (de resistência moderada a esforços prolongados e que 
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possibilidade de se transformarem em tipo I, de alta resistência). Além disso, alguns 

estudos já mostram que a intolerância desses pacientes ao exercício estaria 

associada a alterações de atrofia e falta de condicionamento da musculatura 

respiratória, resultando no aumento da dispnéia10-14. 

Em algumas situações, a disfunção dos músculos respiratórios pode 

contribuir para a diminuição da tolerância ao exercício, dispnéia e insuficiência 

respiratória. Uma disfunção de tais músculos bastante comum é a fraqueza dos 

músculos inspiratórios10,11,15,16. 

Na Insuficiência Cardíaca, o prejuízo na mecânica respiratória, 

usualmente um padrão respiratório restritivo, muitas vezes é visto uma capacidade 

de difusão pulmonar do monóxido de carbono, contudo a relação entre a mecânica 

pulmonar e a difusão pulmonar do monóxido de carbono ainda não está 

completamente elucidada. Tzani et al18 em um estudo com pacientes com IC idade 

entre 57±11 anos observou uma relação positiva entre a espirometria e a 

capacidade de exercício sendo o VO2máx e VE/VCO2, podem ser considerados 

importantes valores de prognóstico da doença. Foi observado nestes pacientes que 

apresentaram um VEF1<79% do predito, apresentam indícios de associação com um 

VO2 <14mL/Kg/min com IC. 

Apesar da concordância em muitos estudos com relação às alterações na 

função pulmonar e na força muscular respiratória na insuficiência cardíaca8,10,11,14 

ainda não está claro se tais alterações estão igualmente presentes na 

cardiomiopatia chagásica. No entanto, já se sabe que outros fatores não cardíacos, 

semelhantes aos presentes na insuficiência cardíaca, tal como anormalidade de 

musculatura esquelética, poderiam contribuir para uma redução na capacidade 

funcional desses pacientes9. Conforme literatura pesquisada, há poucos estudos 

avaliando a função pulmonar de pacientes com cardiomiopatia chagásica crônica e 

nenhum estudo onde tais pacientes tenham sido sistematicamente avaliados quanto 

à função muscular respiratória. Isto dificulta, entre outras coisas, a determinação de 

programas específicos, como o treinamento da musculatura respiratória e a 

avaliação dos efeitos da reabilitação cardíaca neste grupo de pacientes. Deste 

modo, a terapêutica utilizada na cardiomiopatia chagásica crônica tem advindo da 
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extrapolação das recomendações terapêuticas para cardiomiopatias de outras 

etiologias. 

A avaliação da capacidade submáxima de exercício com testes de 

caminhada tem sido incorporada nos estudos para cardiopatas e pneumopatas. O 

TC6min apresenta como preditor de mortalidade em pacientes com IC sintomática, 

Cahalin e cols19 apresentaram o papel do TC6min em 45 pacientes com IC com 

idade 49±8 anos submetidos a teste cardiopulmonar e TC6min durante avaliação de 

transplante pulmonar, observando uma significante correlação entre a distância 

percorrida e o VO2pico (r=0,64, p<0,001) e apresentou a distância percorrida como 

um forte marcador com VO2pico (p<0,001) principalmente em pacientes que 

percorreram distâncias menores do que 300m apresentaram um aumento da 

probabilidade de morte ou transplante cardíaco nos 6 meses seguintes. Assim como 

a cardiomiopatia dilatada20 o TC6min deve ser uma ferramenta auxiliar na avaliação 

clínica em pacientes com DC21. 

Medidas para estimar os volumes pulmonares através de medidas 

externas pelo movimento da superfície da caixa torácica surgem como uma 

alternativa de minimizar os efeitos ambientais na avaliação da função pulmonar. Foi 

desenvolvido um método de estimar o volume pulmonar utilizando marcadores sobre 

a pele realizando análise em 3 dimensões do movimento da caixa torácica em 

sujeitos saudáveis, pelo Pletismógrafo Opto eletrônico (POE). Este método identifica 

três compartimentos da caixa torácica: caixa torácica pulmonar (CTp), caixa torácica 

abdominal (CTab) e abdômen (AB). Estudos prévios com o POE indicaram uma boa 

validade e confiabilidade do volume total destes três compartimentos, quando 

comparado com o volume pulmonar total medido por espirometria na posição 

sentada22,23. 

As medidas do movimento da caixa torácica pelo sistema de análise do 

movimento têm sido estudadas em sujeitos saudáveis nas posições sentadas e em 

supino e, também, em pacientes com alterações respiratórias em pacientes 

sentados22-24. 

As vantagens do POE como técnica para calcular o volume pulmonar 

incluem: análise das medidas de volume com detalhes dos três compartimentos22, 
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pesquisas de estratégias de para performance respiratória25 e melhor diagnóstico na 

avaliação do paciente. Entretanto, nenhum estudo havia analisado simultaneamente 

os movimentos da caixa torácica com os métodos de avaliação utilizados na 

Fisioterapia Respiratória em pacientes com Doença de Chagas e Insuficiência 

Cardíaca. 

JUSTIFICATIVA 

No âmbito da reabilitação cardíaca, atualmente busca-se o 

condicionamento do indivíduo, tendo como objetivo a melhoria da capacidade 

funcional e o retorno às atividades de trabalho e sociais, nas quais o desempenho 

físico é um fator limitante. O treinamento da musculatura respiratória tem sido 

apontado como um recurso eficaz em situações nas quais a fraqueza é identificada.  

Neste sentido, é relevante do ponto de vista de aplicabilidade clínica identificar a 

presença dessa disfunção em grupos específicos de pacientes. 

Embora já esteja bem estabelecido a presença de fraqueza muscular 

respiratória em indivíduos com IC, não existem evidências de que a mesma fraqueza 

exista na cardiomiopatia chagásica. Também não há estudos que tenham 

comparado tais condições quanto à força muscular respiratória e à limitação 

funcional. Desta forma, este estudo foi planejado para explorar estes aspectos, 

considerando as diversas peculiaridades da cardiomiopatia chagásica. 

Sendo a Doença de Chagas uma patologia que causa influência negativa 

nos aspectos físico, mental, financeiro e social dos indivíduos portadores, o 

crescimento de sua incidência na população brasileira e mundial, assim como a 

carência de um melhor atendimento fisioterápico mais específico para esses 

pacientes em um programa de reabilitação cardíaca, assim como pacientes com IC 

de diferentes etiologias já subsidiam a importância desse estudo. Além de minimizar 

as alterações deletérias decorrentes dessa síndrome, principalmente as respiratórias 

e funcionais, podendo melhorar, portanto, a qualidade de vida destes pacientes. 

Atualmente o treinamento da musculatura respiratória é considerado por 

alguns estudos10-15 como indicado para indivíduos com IC, contudo, poucos estudos 

avaliaram especificamente as indicações terapêuticas para este grupo de pacientes.  
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Assim o estudo tem como propósito avaliar a cinemática do complexo 

toracoabdominal (através dos volumes pulmonares regionais) e avaliação funcional 

do sistema cardiorrespiratório de pacientes com Doença de Chagas 

 

HIPÓTESES 

H0: Não existem repercussões na cinemática do complexo 

tóracoabdominal em pacientes com Doença de Chagas e correlação entre os itens 

avaliados. 

H1: Existem alterações na cinemática do complexo tóracoabdominal em 

pacientes com Doença de Chagas e correlação entre os itens avaliados. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Analisar a cinemática do complexo toracoabdominal através dos volumes 

pulmonares regionais e correlacionar com avaliação funcional do sistema 

cardiorrespiratório em pacientes portadores de Doença de Chagas durante o 

repouso  

Específicos 

 Analisar o padrão respiratório do paciente portador de Doença de 

Chagas durante o repouso; 

 Analisar as variações de volumes pulmonares em diferentes 

compartimentos do tórax e abdômen em pacientes com Doença de Chagas durante 

o repouso; 
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 Avaliar o volume pulmonar regional no paciente chagásico e comparar 

com indicadores da função respiratória como espirometria, manovacuometria, teste 

de caminhada de seis minutos; 

 Avaliar a dinâmica dos músculos respiratórios e correlacionar com os 

volumes de cada compartimento da caixa torácica em pacientes com Doença de 

Chagas; 

 Comparar a capacidade funcional de pacientes chagásicos, e em 

pacientes com Insuficiência Cardíaca com um grupo controle composta de Idosos 

saudáveis. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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Delineamento 

O desenho do estudo é do tipo observacional prospectivo de caráter 

transversal49. 

População 

O estudo foi conduzido com pacientes portadores de Insuficiência Cardíaca 

com Doença de Chagas e pacientes com Insuficiência Cardíaca por outras causas 

que apresentassem a disfunção ventricular esquerda e diminuição da fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo (<45%) recrutados no Hospital Universitário Oswaldo 

Cruz / Pronto Socorro Cardiológico Luiz Tavares da Silva (PROCAPE) da 

Universidade do Pernambuco. Também foram selecionados idosos saudáveis 

atendidos pelo Hospital de Aeronáutica de Recife. 

Amostra 

Foi composta por 15 pacientes com cardiomiopatia chagásica crônica, 

confirmada por diagnóstico laboratorial (GRUPO CCC) e 12 pacientes com 

Insuficiência Cardíaca de diferentes etiologias (GRUPO IC) e 15 idosos saudáveis 

para formação do grupo controle (GRUPO GC). 

Cálculo Amostral 

O número amostral foi tomado por base em um estudo piloto e dados da 

literatura23-25. Assim foi calculada a participação de no mínimo de 7 indivíduos em 

cada grupo, de acordo com a seguinte equação, que considera apenas o erro tipo I 

(alfa):  

N=Z (alfa/2)
2 X S2 

              d2 

Onde: s = desvio padrão e d = diferença esperada da PImáx. Considerando 

IC de 95%; alfa = 100 - 95 = 5% (p=0,05); Z = 1,96; s = 20; d = 15 

 

N= 1,962 X 202 
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             152 

N= 6,83 

Os grupos foram pareados por gênero, idade, peso e altura obedecendo aos 

critérios de inclusão e exclusão. Os sujeitos foram divididos em um grupo de 

pacientes portadores de cardiomiopatia chagásica (com diagnóstico clínico baseado 

em diagnóstico laboratorial), sujeitos portadores de Insuficiência Cardíaca (com 

diagnóstico clínico) e um grupo controle na mesma faixa etária oriunda da 

comunidade em geral. 

Critérios de Inclusão comuns aos três grupos 

Ter idade entre 18 e 65 anos, não ser fumante, não ter feito qualquer tipo de 

atividade física nos últimos seis meses ou estar participando de qualquer programa 

de exercícios regulares ou não acumular 30 minutos ou mais de atividade física 

intensa na maioria dos dias da semana que será avaliado por um Questionário 

Internacional de Atividade Física45 – versão curta, validado na língua portuguesa 

(ANEXO C) e ter assinado o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 

B). 

Critérios de Inclusão específicos do grupo CCC 

Possuírem o diagnóstico clínico de Doença de Chagas pela positividade de 

pelo menos dois dos testes sorológicos para Trypanosoma cruzi (imunofluorescência 

indireta, hemoglutinação indireta e ELISA26, apresentar Insuficiência Cardíaca com 

classe funcional II ou III, conforme critério da New York Heart Association (NYHA)27 

apresentar condição clínica estável, definida como nenhuma exacerbação aguda da 

doença cardíaca nos últimos três meses e não possuir cardiomiopatia por qualquer 

outro tipo de causa. Os sujeitos da amostra deveriam possuir aptidão física e 

cognitiva para a participação durante os processos de avaliação, história prévia de 

sintomas de Insuficiência Cardíaca por disfunção ventricular esquerda e apresentar 

fraqueza muscular respiratória. 
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Critérios de Inclusão específicos do grupo IC 

Apresentar diagnóstico clínico de Insuficiência Cardíaca classe II ou III de 

acordo com os critérios funcionais da NYHA e apresentar compensação clínica sem 

exacerbação da patologia durante os últimos 3 meses. 

Critérios de Exclusão para os grupos 

Foram considerados critérios de exclusão qualquer tipo de situação aguda ou 

crônica que comprometesse ou que se tornasse um fator de impedimento para a 

realização da avaliação, tais como, angina instável, infarto do miocárdio, qualquer 

cirurgia de origem cardíaca nos últimos 3 meses, doenças metabólicas, ortopédicas 

ou infecciosas, tratamento com esteróides, hormônios ou quimioterapia nos últimos 

3 meses, asma não controlada, quaisquer condição ortopédica que possa 

comprometer ou servir de fator de impedimento a prática da atividade (osteoartrite, 

fratura recente, tendinite e uso de próteses), problemas neurológicos e ou uso de 

medicamentos que causam comprometimentos da atenção e do sistema 

cardiovascular. 

Aspectos Éticos 

O protocolo do estudo iniciou-se a partir da apreciação e aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco sob o protocolo nº 

20/2010 do Hospital Universitário Osvaldo Cruz/Universidade de Pernambuco. Após 

a identificação dos critérios de inclusão e exclusão, todos os voluntários 

selecionados foram devidamente informados sobre os procedimentos e objetivos 

deste estudo e, caso aceitassem em participar, assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice B). de acordo com as normas do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS 196/96). Todos os dados foram coletados e arquivados em 

uma ficha de avaliação individual (Apêndice D). 
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MATERIAIS 

PROCEDIMENTOS E COLETA DE DADOS 

Medidas Antropométricas, Classe Funcional, Ecocardiografia 

A avaliação das medidas de peso e altura foi realizada por um único 

profissional. A classe funcional foi obtida antes da realização do TE por meio de 

entrevista. As medidas da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) e do 

diâmetro do ventrículo esquerdo no final da diástole (VED) foram obtidas por meio 

do ecocardiograma mais recente (até um ano). Todos os ecocardiogramas foram 

feitos pelo mesmo profissional, considerando os critérios estabelecidos pela 

American Society of Echocardiography28. A pressão arterial de todos os voluntários 

foi aferida pelo mesmo profissional sempre antes da avaliação da função pulmonar. 

 

Avaliação da função pulmonar 

O espirômetro utilizado para a avaliação da função pulmonar foi o modelo 

Micro Medical Microloop MK8. A espirometria foi realizada com o indivíduo na 

posição sentada, com pés apoiados no solo e com as narinas ocluídas por um clipe 

nasal. Para cada participante, foram obtidas três curvas expiratórias forçadas, 

tecnicamente aceitáveis, sendo que foi considerada apenas a de melhor 

desempenho para efeito de análise considerando os valores previstos (%). Os 

critérios de aceitabilidade e reprodutibilidade dos exames espirométricos foram 

recomendados pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT)29 

sendo consideraras para análise a capacidade vital forçada (CVF), o volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e a relação entre eles (VEF1/CVF). 

Os resultados foram confrontados com valores previstos para a população brasileira 

sendo considerados normais valores acima de 80% do previsto31. Todas as 

avaliações da função pulmonar foram realizadas pelo mesmo profissional, utilizando-

se sempre o mesmo equipamento e a mesma técnica. 
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O trabalho proposto por Pereira et al. (2007)31 foi utilizado como referência 

para o cálculo dos valores previstos da CVF e do VEF1 assim como os cálculos para 

os limites de normalidade: 

Homens: 

CVF:estatura (cm) x 0,0059 – idade x 0,0213 – peso (kg) x 0,016 – 3,748 

Limite inferior para CVF = valor previsto – 0,91 

 

VEF1: estatura(cm) x 0,0398– idade x 0,0257 – peso(kg) x 0,0077 –1,201 

Limite inferior para o VEF1 = valor previsto – 0,76 

 

Mulheres: 

CVF:estatura (cm) x 0,0441 – idade x 0,0189 – 2,848 

Limite inferior para CVF = valor previsto – 0,64 

 

VEF1: estatura (cm) x 0,0314 – idade x 0,0203 – 1,353 

Limite inferior para VEF1 = valor previsto – 0,61 

 

Avaliação da força muscular respiratória 

Foi utilizado o manovacuômetro digital da marca MVD-300 Globalmed, Brasil. 

A manovacuômetria foi realizada com o indivíduo na posição sentada, em repouso. 

Conectou-se o manovacuômetro por meio de uma traquéia ao bocal que possuía um 

orifício de fuga de 2mm de diâmetro para que os valores das pressões máximas não 

sofressem a influência das pressões geradas pelos músculos da boca e da 

orofaringe (SOUZA, 2002)32. O paciente utilizou um clipe nasal para evitar 

vazamento de ar pelas narinas. Pimáx foi mensurada a partir do volume residual 

(VR) e a PEmáx a partir da capacidade pulmonar total (CPT). Durante a realização 

das mensurações, foram oferecidos estímulos verbais para incentivar a obtenção do 

maior valor. As manobras tanto de PImáx quanto de PEmáx eram repetidas no 

mínimo duas vezes para aprendizado e, em seguida, três medidas tecnicamente 

satisfatórias, com variação < 10% entre os dois valores máximos e repouso de 30 a 
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60 s entre elas. Foram consideradas como tecnicamente satisfatória a medida que 

não apresentasse vazamento e que foi sustentada por pelo menos um segundo. O 

valor registrado foi o mais alto, desde que esse não fosse o obtido na última 

manobra33. 

Para interpretação dos resultados obtidos, foram calculados valores previstos 

pelas equações de regressão para o cálculo das pressões máximas em função da 

idade, de acordo com o sexo proposto por Neder et al (1999)33 para a população 

saudável brasileira. 

Homens de 20 a 80 anos 

PImáxVR (cmH20)= -0,80(idade) + 155,3 

PEmáxCPT (cmH20) = -0,81(idade) + 165,3  

 

Mulheres de 20 a 80 anos 

PImáxVR (cmH20) = -0,49(idade) + 110,4  

PEmáxCPT (cmH20) = -0,61(idade) + 115,6 

 

Avaliação da mecânica respiratória através da pletismografia optoeletrônica (POE)  

Foi usado um Pletismógrafo Optoeletrônico (POE) (ROMANGNOLI, 2008)36, 

da BTS Bioenginnering (Itália), que tem a capacidade de identificar as coordenadas 

tridimensionais de marcadores reflexivos não invasivamente localizados na pele do 

sujeito (89 marcadores foram colocados em contato com o sujeito). Inicialmente, 

foram realizados ajustes da posição das câmeras e o procedimento de calibração 

das mesmas para informar ao sistema sobre a posição dos eixos tridimensionais (X, 

Y e Z), bem como determinar ao sistema sobre a área de trabalho na qual a parede 

torácica do indivíduo foi posicionada durante a coleta. Para isso, utilizou-se uma 

ferramenta de calibração que contém três eixos com marcadores refletivos 

acoplados. As coletas foram realizadas na posição sentada ou de pé, o examinador 

posicionou 89 marcadores situados anterior, lateral e posteriormente no tronco, das 

clavículas às espinhas ilíacas ântero-superiores, ao longo de linhas horizontais e 

verticais pré-definidas22,23. Pelo menos duas câmeras são necessárias para 

reconstruir as coordenadas de cada marcador, cada câmera é equipada com um 
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arco infravermelho, que emite flashes, e reflete cada marcador obtido pelas câmeras 

com uma taxa de 100 Hz. O sinal é então processado a uma placa de computador 

capaz de combinar o sinal das duas câmeras e retornar, linha a linha, as 

coordenadas tridimensionais de cada marcador. Os volumes de cada compartimento 

foram calculadas pela somatória da área de triângulos formados por cada 3 

marcadores colocados na superfície, considerando as coordenadas (X, Y e Z) e 

usando o teorema de Gauss para converter o volume integral. O modelo proposto 

por Ward & Macklen23 utilizamos o modelo da caixa torácica com três 

compartimentos: caixa torácica superior, caixa torácica inferior e abdômen. A caixa 

torácica superior é relacionada a pressão pleural e a inferior a pressão abdominal, o 

modelo capaz de dinamicamente repete as mudanças de volumes de cada 

compartimento e, a soma, a caixa torácica total. 

Para mensurar os volumes25 dos compartimentos a partir dos marcadores de 

superfície foi definido a partir de: o limite da caixa torácica superior (pulmonar) como 

a extensão das clavículas estendendo transversalmente ao redor do tórax ao nível 

do processo xifóide (corresponde ao topo da área de aposição do diafragma a caixa 

torácica no final da expiração); os limites da caixa torácica inferior (abdominal) como 

a extensão da linha da margem costal anteriormente abaixo até o processo xifóide e 

o nível do ponto mais baixo da margem costal posteriormente; e os limites do 

abdômen como a extensão caudalmente do limite inferior da última costela até o 

limite da espinha ilíaca ântero-superior. Os marcadores foram colocados 

circunferencialmente em 7 linhas horizontais entre as clavículas e a espinha ilíaca 

ântero-superior. Ao longo das linhas horizontais arranjadas anteriormente e 

posteriormente em cinco linhas verticais e há linhas bilaterais adicionais na linha 

axilar média. Os pontos de referências anatômicos das linhas horizontais são: 1) 

Linha clavicular; 2) Articulação manúbrio-esternal; 3) Mamilos; 4) Processo Xifóide; 

5) Margem costal inferior; 6) Cicatriz umbilical; 7) Espinha ilíaca ântero-superior. Os 

pontos de referência das linhas verticais são: Linha mediana; 2) Linhas anterior e 

posterior axilares; 3) Ponto médio do intervalo entre a linha mediana e a linha axilar 

posterior e o ponto médio do intervalo entre a linha mediana e a linha axilar anterior; 

4) Linhas axilares médias. Um marcador extra foi acrescentado bilateralmente no 
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ponto médio entre o processo xifóide e o ponto mais lateral da margem costal. Em 

seguida, foi realizada a aquisição dos dados, sendo o tempo máximo de coleta 

permitido do software de 20 minutos. Os indivíduos foram avaliados em repouso. 

Após a coleta dos dados, os mesmos são processados por meio de softwares 

específicos para determinação dos volumes pulmonares. 

Avaliação da Qualidade de Vida 

Durante o intervalo entre os testes, no período de descanso, os sujeitos 

eram questionados sobre o nível de cansaço e perguntados sobre as questões 

referentes ao nível de qualidade de vida segundo o Questionário Internacional de 

Qualidade de Vida (Minessota Living with Heart Failure) traduzido e validado para o 

Brasil46.  

Teste de Caminhada de 6 Minutos 

A avaliação do teste de caminhada de 6 minutos (TC6min) foi realizada 

em momentos distintos desde o repouso, na preparação do teste, a cada minuto 

completo de caminhada, ao término do teste e no período de recuperação dos sinais 

vitais para verificação dos sinais hemodinâmicos pós esforço. O paciente foi 

orientado da finalidade e execução do teste e mensurado a freqüência cardíaca (FC) 

foi monitorada por um frequencímetro POLAR F1 – USA, medida da saturação 

periférica do oxigênio (SpO2) por um oxímetro de dedo, Nonin Onyx 9500 Fingertip 

Pulse Oxímeter), Pressão Arterial por um tensiômetro calibrado da marca BD e a 

sensação de esforço percebida (fadiga e dispnéia) usando a escala de Borg CR-10. 

Durante a caminhada, em cada minuto verificavam-se os sinais vitais e distância. Ao 

final do teste, o paciente permanecia em repouso as análises da distância percorrida 

e a verificação do esforço era questionada ao paciente. 

ANÁLISE DOS DADOS 

Primeiramente foi realizada a analise descritiva dos dados, onde os 

resultados foram expressos em médias e desvios padrões para caracterizar a 

amostra (idade, gênero, peso, altura). Em seguida foi utilizado o teste de 
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normalidade de Kolmogorov-Smirnov (KS) para verificar o tipo de distribuição dos 

dados e posteriormente uma composição das médias dos três grupos para 

verificação e possível existência de diferença entre os mesmos, para tanto, foi 

realizado o teste de análise de variância ANOVA one-way com pós teste de Tukey, 

utilizando o software estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS – 

versão 15.0) onde foram considerados os níveis de significância p<0,05 e intervalos 

de confiança (IC) de 95%. 

Para correlação de variáveis com distribuição normal foi utilizado o teste de 

correlação de Pearson e para as variáveis que não demonstraram distribuição 

normal foi realizado o teste de correlação de Spearman. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Conforme determina as normas do Curso de Mestrado em Fisioterapia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os resultados e discussão são 

apresentados neste capítulo em formato de artigo. 

O artigo recebe o mesmo nome da dissertação “Correlação entre 

capacidade funcional e distribuição regional da ventilação pulmonar em pacientes 

com Doença de Chagas”. Este manuscrito descreve a caracterização da amostra, 

variáveis antropométricas, além da capacidade funcional, pressões respiratórias 

máximas, dados da pletismografia, teste de caminhada de 6 minutos e qualidade de 

vida segundo o questionário de qualidade de vida de Minessota. 

O manuscrito será submetido a Revista Brasileira de Fisioterapia. 
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Resumo 

CONTEXTUALIZAÇÃO: As manifestações pulmonares e cardíacas da Doença de 

Chagas (DC) provocam progressivo prejuízo da capacidade funcional, contribuindo 

para uma pobre qualidade de vida relacionada à doença. As medidas dos volumes 

pulmonares através do movimento da superfície caixa torácica surgem como 

alternativa para avaliação da função pulmonar e cinemática do complexo tóraco-

abdominal. OBJETIVO: analisar a cinemática do complexo tóraco-abdominal através 

dos volumes pulmonares regionais e correlacionar com avaliação funcional do 

sistema cardiorrespiratório em pacientes com Doença de Chagas durante o repouso. 

MÉTODO: estudo observacional com 42 sujeitos em 3 grupos: 15 pacientes com 

cardiomiopatia chagásica crônica, 12 pacientes com insuficiência cardíaca e 15 

idosos saudáveis. Os sujeitos foram avaliados através da pletismografia 

optoeletrônica (POE), questionário de Minessota, teste de caminhada 6 minutos 

(TC6min), espirometria e manovacuometria. RESULTADOS: No TC6min onde o 

grupo Idosos apresentou distância percorrida 464,93±44,63m vs Grupo IC com 

399,58±32,1m (p=0,005) e grupo CCC 404±68,24m (p=0,015), ambos os grupos 

apresentam diferença estatística com relação aos Idosos. Na manovacuometria o 

grupo idosos apresentou 81,31%±15,25 do predito vs 54,59%±19,98 do grupo CCC 

e 42,11%±13,52 do grupo IC, apresentando (p<0,05) em relação ao grupo Idosos. 

Na POE observou-se uma maior contribuição do compartimento abdominal no grupo 

IC o que não aconteceu com os grupos CCC e controle. No questionário de 

Minessota, verificou-se um baixo escore nos grupos CCC e IC 43,2±15,2 e 

44,4±13,1, respectivamente (p<0,05) quando comparados ao grupo controle 

(19,6±17,31). CONCLUSÃO: os dados sugerem que os pacientes com CCC 

apresentam características funcionais e respiratórias semelhantes aos pacientes do 

grupo IC. 

 

PALAVRAS CHAVES: doença de Chagas; tolerância exercício; insuficiência 

cardíaca. 
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Abstract 

INTRODUCTION: Cardiac and pulmonary manifestations of the Chagas 

disease (CD) cause respiratory implications, the patients acquire a restrictive 

pattern, gradual damage of the functional capacity, in which it contributes for a 

poor quality of life related disease. Measures to evaluate the pulmonary 

volumes through external measures for the movement of the surface chest 

wall suggests as of evaluation of the pulmonary function and kinematics of the 

thoracoabdominal complex, but literature is scarce regarding when utilize this 

method in these patients. OBJECTIVE: evaluate the kinematics of the 

thoracoabdominal complex through the regional pulmonary volumes and to 

correlate with functional evaluation of the cardiorrespiratory system in patients 

with Chagas disease at rest. MATERIALS AND METHODS: a cross-section 

study with 42 subjects had been divided in 3 groups, 15 composed for patients 

with CCC, 12 patients with HF of different etiologies and 15 healthful 

presented control group. An optoelectronic plethysmography (POE), 

Minnesota questionnaire, six minute walk test, spirometer and 

manovacuometer was used. RESULTS: It was observed in the 6MWT where 

group CRL presented greater distance 464,93±44,63m versus Group HF with 

399,58± 32,1m (p=0,005) and group CCC 404±68,24m (p=0,015), both the 

groups presented difference statistics with regard to Group CRL. In the 

manovacuometer 54,59±19,98; of the group CCC and 42,11±13,52 of group 

IC found group CRL presented 81,31±15,25 of the predicted versus, 

presenting in relation to group CRL. In the POE it observed a major 

contribution in abdominal compartiment in patients with IC if compared like 

CCC and control groups. On the basis of the questionnaire of quality of life of 

Minessota, verified a low one groups CCC and IC 43,2±15,2 and 44,4±13,1, 

respectively (p<0,05) when compared with the control group (19,6±17,31). 
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CONCLUSION: it seems that the patients with CCC possess same functional 

and respiratory characteristics, observed for the POE, 6MWT, 

manovacuometer and spirometer to the patients of group HF, being able to 

consider similar interventions for this complementary group as therapeutical of 

this neglected disease. 

 

Keywords: Chagas disease; exercise tolerance; heart failure. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Rassi JR, Rassi & Marin Neto (2010)1 a Doença de Chagas (DC) 

é uma doença crônica e sistêmica provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, 

descoberto em 1909. Doença que atinge 8 milhões de pessoas na América Latina, 

dos quais, 30-40% desenvolveram ou desenvolverão a cardiomiopatia. 

A Doença Cardíaca Chagásica Crônica, englobando a cardiomiopatia 

chagásica, arritmias cardíacas e tromboembolismo pulmonar e/ou sistêmico, são as 

principais responsáveis pela morbi-mortalidade da Doença de Chagas, sendo a 

Insuficiência Cardíaca o principal fator de mortalidade destes pacientes e aparece 

devido a diminuição progressiva da massa muscular miocárdica, da inflamação das 

fibras cardíacas e formação de extensas áreas de fibrose2. 

Os sintomas principais do paciente com IC são a fadiga, dispnéia, 

resultando em um prejuízo progressivo da capacidade funcional, na qual contribui 

para uma perda na qualidade de vida3. Poucos estudos têm avaliado a capacidade 

funcional e os fatores que afetam a tolerância ao exercício em pacientes com 

doença de Chagas.  

Um dos fatores desencadeantes da dispnéia e da fadiga nestes pacientes 

pode estar atrelado a fraqueza muscular respiratória e descondicionamento que 

pode estar envolvido com o aumento do trabalho respiratório durante a hiperpnéia. 

Os pacientes apresentam pressões inspiratórias máximas reduzidas, implicando nas 

limitações durante as respostas ao exercício e qualidade de vida, assim como um 

prognóstico desfavorável4. 

Hammond e cols5 demonstraram presença de fraqueza muscular 

inspiratória em pacientes cardiopatas, o que reduz o fluxo sanguíneo para os 

músculos respiratórios, gerando atrofia muscular generalizada. 

Apesar da concordância em muitos estudos com relação às alterações na 

função pulmonar e na força muscular respiratória na insuficiência cardíaca5-8 ainda 

não está claro se tais alterações estão igualmente presentes na cardiomiopatia 

chagásica. No entanto, já se sabe que outros fatores não cardíacos, semelhantes 
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aos presentes na insuficiência cardíaca, tal como anormalidade de musculatura 

esquelética, poderiam contribuir para uma redução na capacidade funcional desses 

pacientes9. Conforme literatura pesquisada, há poucos estudos avaliando a função 

pulmonar de pacientes com cardiomiopatia chagásica crônica e nenhum estudo 

onde tais pacientes tenham sido sistematicamente avaliados quanto à função 

muscular respiratória. Isto dificulta, entre outras coisas, a determinação de 

programas específicos, como o treinamento da musculatura respiratória e a 

avaliação dos efeitos da reabilitação cardíaca neste grupo de pacientes. Deste 

modo, a terapêutica utilizada na cardiomiopatia chagásica crônica tem advindo da 

extrapolação das recomendações terapêuticas para cardiomiopatias de outras 

etiologias. 

Medidas para estimar os volumes pulmonares através do Pletismógrafo 

Opto eletrônico (POE), identifica três compartimentos da caixa torácica: caixa 

tóracica pulmonar (CTp), caixa torácica abdominal (CTab) e abdômen (AB). Estudos 

prévios com o POE indicaram uma boa validade e confiabilidade do volume total 

destes três compartimentos, quando comparado com o volume pulmonar total 

medidos por espirometria10,11. 

As vantagens do POE como estimativa de calcular o volume pulmonar 

incluem: análise das medidas de volume com detalhes dos três compartimentos10, 

pesquisas de estratégias de para performance respiratória12 e melhor diagnóstico na 

avaliação do paciente. Entretanto, nenhum estudo havia analisado simultaneamente 

os movimentos da caixa torácica com os métodos de avaliação utilizados na 

Fisioterapia Respiratória em pacientes com Doença de Chagas e Insuficiência 

Cardíaca. 

Assim o estudo teve como propósito avaliar a cinemática do complexo 

toracoabdominal e avaliação funcional do sistema cardiorrespiratório de pacientes 

com Doença de Chagas. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

Trata-se de um estudo do tipo transversal onde foram avaliados 15 pacientes 

com cardiomiopatia chagásica crônica (GRUPO CCC), 12 pacientes com 

Insuficiência Cardíaca de diferentes etiologias (GRUPO IC) e 15 idosos saudáveis 

para formação do grupo controle (GRUPO GC). recrutados no Hospital Universitário 

Oswaldo Cruz / Pronto Socorro Cardiológico Luiz Tavares da Silva (PROCAPE) da 

Universidade do Pernambuco e idosos saudáveis provenientes do Hospital de 

Aeronáutica de Recife. 

O grupo CCC e o grupo IC foram selecionados a partir do diagnóstico clínico 

baseado em diagnóstico laboratorial e funcional, respectivamente. Os grupos foram 

pareados por gênero, idade, peso e altura obedecendo aos critérios de inclusão e 

exclusão. 

Critérios de Inclusão comuns aos três grupos 

Ser maior do que 18 e menor do que 65 anos, não ser fumante, não ter feito 

qualquer tipo de atividade física nos últimos seis meses ou estar participando de 

qualquer programa de exercícios regulares ou não acumular 30 minutos ou mais de 

atividade física intensa na maioria dos dias da semana que será avaliado por um 

Questionário Internacional de Atividade Física – versão curta13, validado na língua 

portuguesa e ter assinado o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Critérios de Inclusão específicos do grupo CCC 

Possuir o diagnóstico clínico de Doença de Chagas pela positividade de pelo 

menos dois dos testes sorológicos para Trypanosoma cruzi (imunofluorescência 

indireta, hemoglutinação indireta e ELISA14, apresentar Insuficiência Cardíaca com 

classe funcional II ou III, conforme critério da New York Heart Association (NYHA)14 

apresentar condição clínica estável, definida como nenhuma exacerbação aguda da 

doença cardíaca nos últimos três meses e não possuir cardiomiopatia por qualquer 

outro tipo de causa. Os sujeitos da amostra deveriam possuir aptidão física e 

cognitiva para a participação durante os processos de avaliação, história prévia de 
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sintomas de Insuficiência Cardíaca por disfunção ventricular esquerda e apresentar 

fraqueza muscular respiratória (PI Max < 70% do predito). 

Critérios de Inclusão específicos do grupo IC 

Apresentar diagnóstico clínico de Insuficiência Cardíaca classe II ou III de 

acordo com os critérios funcionais da NYHA e apresentar compensação clínica sem 

exacerbação da patologia durante os últimos 3 meses. 

Critérios de Exclusão para os grupos 

Foram considerados critérios de exclusão qualquer tipo de situação aguda ou 

crônica que comprometesse ou que se tornasse um fator de impedimento para a 

realização da avaliação, tais como, angina instável, infarto do miocárdio, qualquer 

cirurgia de origem cardíaca nos últimos 3 meses, doenças metabólicas, ortopédicas 

ou infecciosas, tratamento com esteróides, hormônios ou quimioterapia nos últimos 

3 meses, asma não controlada, quaisquer condição ortopédica que possa 

comprometer ou servir de fator de impedimento a prática da atividade (osteoartrite, 

fratura recente, tendinite e uso de próteses), problemas neurológicos e ou uso de 

medicamentos que possam causar comprometimentos da atenção e do sistema 

cardiovascular. 

Inicialmente, foram selecionados os indivíduos com cardiomiopatia chagásica 

crônica e a partir destes selecionados os indivíduos que não se encaixarão no grupo 

CCC e os mesmos seriam remanejados para constituírem o grupo IC. 

Aspectos Éticos 

Este estudo foi aprovado pelo do Comitê de Ética em Pesquisa institucional 

sob o protocolo nº protocolo nº 20/2010 do Hospital Universitário Osvaldo 

Cruz/Universidade de Pernambuco. Após a identificação dos critérios de inclusão e 

exclusão, todos os voluntários selecionados foram devidamente informados sobre os 

procedimentos e objetivos deste estudo e todos incluídos assinaram o termo de 
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consentimento livre e esclarecido (TCLE) de acordo com as normas do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS 196/96). 

PROCEDIMENTOS E COLETA DE DADOS 

Medidas Antropométricas, Classe Funcional, Ecocardiografia 

A avaliação das medidas de peso e altura foi realizada por um único 

profissional. A classe funcional foi obtida antes da realização do TE por meio de 

entrevista. As medidas da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) e do 

diâmetro do ventrículo esquerdo no final da diástole (VED) foram obtidas por meio 

do ecocardiograma mais recente (até um ano) que os indivíduos haviam realizados. 

Todos os ecocardiogramas foram feitos pelo mesmo profissional, considerando os 

critérios estabelecidos pela American Society of Echocardiography15. A pressão 

arterial de todos os voluntários foi aferida pelo mesmo profissional sempre antes da 

avaliação da função pulmonar. 

 

Avaliação da função pulmonar 

O espirômetro utilizado para a avaliação da função pulmonar foi o modelo 

Micro Medical Microloop MK8. A espirometria foi realizada com o indivíduo na 

posição sentada, com pés apoiados no solo e com as narinas ocluídas por um clipe 

nasal. Para cada participante, foram obtidas três curvas expiratórias forçadas, 

tecnicamente aceitáveis, sendo que foi considerada apenas a de melhor 

desempenho para efeito de análise, a porcentagem (%) dos valores previstos. Os 

critérios de aceitabilidade e reprodutibilidade dos exames espirométricos foram 

recomendados pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT)16 

foram estudadas a capacidade vital forçada (CVF), o volume expiratório forçado no 

primeiro segundo (VEF1) e a relação entre eles (VEF1/CVF). Os resultados vão ser 

expressos em litros (l) e em porcentagem (%) dos valores previstos. Os resultados 

foram confrontados com valores previstos para a população brasileira e serão 

considerados normais, valores acima de 80% do previsto17. Todas as avaliações da 
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função pulmonar foram realizadas pelo mesmo profissional, utilizando-se sempre o 

mesmo equipamento e a mesma técnica. 

O trabalho proposto por Pereira et al. (2007)17 foi utilizado como referência 

para o cálculo dos valores previstos da CVF e do VEF1 assim como os cálculos para 

os limites de normalidade. 

 

Avaliação da força muscular respiratória 

O Manovacuometro utilizado foi o manovacuômetro digital da marca MVD-

300 Globalmed, Brasil. A manovacuômetria foi realizada com o indivíduo na posição 

sentada, em repouso. Conectou-se o manovacuômetro por meio de uma traquéia ao 

bocal que possuía um orifício de fuga de 2mm de diâmetro para que os valores das 

pressões máximas não sofressem a influência das pressões geradas pelos 

músculos da boca e da orofaringe (Souza, 2002)18. O paciente utilizou um clipe 

nasal para evitar vazamento de ar pelas narinas. E era mensurado a Pimáx a partir 

do volume residual (VR) e a PEmáx a partir da capacidade pulmonar total (CPT). 

Durante a realização das mensurações, foram oferecidos estímulos verbais para 

incentivar a obtenção do maior valor. As manobras tanto de PImáx quanto de 

PEmáx eram repetidas no mínimo duas vezes para aprendizado e, em seguida, três 

medidas tecnicamente satisfatórias, com variação < 10% entre os dois valores 

máximos e repouso de 30 a 60 s entre elas. Foram consideradas como 

tecnicamente satisfatórias as medidas que não apresentassem vazamento e que 

fossem sustentadas por pelo menos um segundo. O valor registrado foi o mais alto, 

desde que esse não fosse o obtido na última manobra19. 

Para interpretação dos resultados obtidos, foram calculados valores 

previstos pelas equações de regressão para o cálculo das pressões máximas em 

função da idade e sexo proposto por Neder et al. (1999)19 para a população 

saudável brasileira. 

Avaliação da mecânica respiratória através da pletismografia optoeletrônica (POE)  

Foi usado um Pletismógrafo Optoeletrônico (POE) (Romangnoli, 2008)20, 

da BTS Bioenginnering (Itália), que tem a capacidade de ler as coordenadas 
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tridimensionais de marcadores reflexivos não invasivamente localizados na pele do 

sujeito (89 marcadores foram colocados em contato com o sujeito). Inicialmente, 

foram realizados ajustes da posição das câmeras e o procedimento de calibração 

das mesmas para informar ao sistema sobre a posição dos eixos tridimensionais (X, 

Y e Z), bem como determinar ao sistema sobre a área de trabalho na qual a parede 

torácica do indivíduo ocupou durante a coleta. Para isso, utilizou uma ferramenta de 

calibração que contém três eixos com marcadores refletivos acoplados. Nas coletas 

realizadas na posição sentada ou de pé, o examinador posicionou 89 marcadores 

situados anterior, lateral e posteriormente no tronco, das clavículas às espinhas 

ilíacas ântero-superiores, ao longo de linhas horizontais e verticais pré-definidas. 

Cada marcador deveria ser captado por pelo menos duas câmeras, consideradas 

como necessárias para reconstruir as coordenadas de cada marcador. Cada câmera 

é equipada com um arco infravermelho, este raio infravermelho, emitido por flashes, 

é refletido por cada marcador e obtidos pelas câmeras com uma taxa de 100 Hz. O 

sinal é então processado a uma placa de computador capaz de combinar o sinal 

vindo das duas câmeras e retornar, linha a linha, as coordenadas tridimensionais de 

cada marcador. Os volumes de cada compartimento foi calculada pela construção 

de triângulos na superfície pelas coordenadas (X, Y e Z) e usando o teorema de 

Gauss para converter o volume integral. O modelo proposto por Ward & Macklen22 

utilizamos o modelo da caixa torácica com três compartimentos: caixa torácica 

superior, caixa torácica inferior e abdômen. A caixa torácica superior é relacionada a 

pressão pleural e a inferior a pressão abdominal, o modelo capaz de dinamicamente 

repete as mudanças de volumes de cada compartimento e, a soma, a caixa torácica 

total. 

Para mensurar os volumes dos compartimentos a partir dos marcadores 

de superfície definimos: o limite da caixa torácica superior (pulmonar) como a 

extensão das clavículas estendendo transversalmente ao redor do tórax ao nível do 

processo xifóide (corresponde ao topo da área de aposição do diafragma a caixa 

torácica no final da expiração); os limites da caixa torácica inferior (abdominal) como 

a extensão da linha da margem costal anteriormente abaixo até o processo xifóide e 

o nível do ponto mais baixo da margem costal posteriormente; e os limites do 
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abdômen como a extensão caudalmente do limite inferior da última costela até o 

limite da espinha ilíaca ântero-superior. Os marcadores foram colocados 

circunferencialmente em 7 linhas horizontais entre as clavículas e a espinha ilíaca 

ântero-superior. Ao longo das linhas horizontais arranjadas anteriormente e 

posteriormente em cinco linhas verticais e há linhas bilaterais adicionais na linha 

axilar média. Os pontos de referências anatômicos das linhas horizontais são: 1) 

Linha clavicular; 2) Articulação manúbrio-esternal; 3) Mamilos; 4) Processo Xifóide; 

5) Margem costal inferior; 6) Cicatriz umbilical; 7) Espinha ilíaca ântero-superior. Os 

pontos de referência das linhas verticais são: Linha mediana; 2) Linhas anterior e 

posterior axilares; 3) Ponto médio do intervalo entre a linha mediana e a linha axilar 

posterior e o ponto médio do intervalo entre a linha mediana e a linha axilar anterior; 

4) Linhas axilares médias. Um marcador extra foi acrescentado bilateralmente no 

ponto médio entre o processo xifóide e o ponto mais lateral da margem costal. Em 

seguida, foi realizada a aquisição dos dados, sendo o tempo máximo de coleta 

permitido do software de 20 minutos. Os indivíduos foram avaliados em repouso. 

Após a coleta dos dados, os mesmos valores eram processados por meio de 

softwares específicos para determinação dos volumes pulmonares. 

Avaliação da Qualidade de Vida 

Durante o intervalo entre os testes, no período de descanso, os sujeitos 

eram questionados sobre o nível de cansaço e perguntados sobre as questões 

referentes ao nível de qualidade de vida segundo o Questionário Internacional de 

Qualidade de Vida (Minesstota Living with Heart Failure) validado para a população 

brasileira21. 

Teste de Caminhada de 6 Minutos 

O paciente foi orientado da finalidade e execução do teste e mensurado a 

freqüência cardíaca (FC) por um frequencímetro POLAR F1-USA, medida da 

saturação periférica do oxigênio (SpO2) por um oxímetro de dedo, Nonin Onyx 9500, 

Pressão Arterial por um tensiômetro calibrado da marca BD e a sensação de esforço 

percebida (fadiga e dispnéia) usando a escala de Borg CR-10 antes e após o teste. 
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Durante a caminhada, em cada minuto verificavam-se a saturação de oxigênio. Ao 

final do teste, o paciente permanecia em repouso as análises da distância percorrida 

e a verificação do esforço era questionada ao paciente. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Primeiramente foi realizada a analise descritiva dos dados, onde os 

resultados expressos em médias e desvios padrões para caracterizar a amostra 

(idade, gênero, peso, altura). Em seguida foi utilizado o teste de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov (KS) para verificar o tipo de distribuição dos dados e 

posteriormente, foi utilizado o teste de análise de variância ANOVA one-way com 

pós teste de Tukey. 

Para correlação de variáveis com distribuição normal foi utilizado o teste 

de correlação de Pearson e para as variáveis que não demonstraram distribuição 

normal foi realizado o teste de correlação de Spearman. 

Os dados foram confrontados utilizando o software estatístico Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS – versão 15.0) onde foram considerados os 

níveis de significância p<0,05 e intervalos de confiança (IC) de 95%. 

RESULTADOS 

A amostra foi composta por 42 sujeitos, sendo 15 indivíduos com 

Cardiomiopatia Chagásica Crônica (CCC), 12 indivíduos com Insuficiência Cardíaca 

(IC) de diferentes etiologias e 15 idosos que foram selecionados para o grupo 

controle (GC). As características gerais da amostra estão descritas na tabela 1. Os 

grupos foram considerados homogêneos nessas categorias, pois não foram 

observados diferença significativas em relação a idade, peso e IMC. 

As características antropométricas da amostra estão demonstradas na 

Tabela 1. 

Quanto a função pulmonar avaliada através da espirometria, descrita na 

tabela 2, foi observado uma homogeneidade dos valores de CVF, VEF1 entre os 
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grupos e valores de PImáx com menores valores, com diferença estatística, nos 

grupos CCC e IC. 

Os dados da espirometria e valores de força muscular respiratória estão 

descritos na Tabela 2 

Os dados referentes a Pletismografia Optoeletrônica, na tabela 3, 

observa-se uma diferença entre os compartimentos do grupo IC quando comparados 

ao grupos controle. 

A distribuição da ventilação pulmonar nos 3 compartimentos está 

demonstrada na Tabela 3. 

Os dados do TC6min estão descritos na figura 1 e 2 observando uma 

diferença estatística entre os grupos CCC e IC quando comparados ao grupos 

controle na distância absoluta e na % da distância percorrida. 

Na Figura 1 está representada a distância absoluta no TC6min. Na Figura 

2 está evidenciada a distância em % do predito no TC6min. 

Quando avaliado a qualidade de vida observa-se uma diferença 

estatística dos grupos CCC e IC quando comparados ao grupo controle, sendo estes 

apresentando uma pior qualidade de vida, segundo o Minessota. 

Na Tabela 4 estão descritos os dados do Questionário de qualidade de 

vida de Minessota. 

 

DISCUSSÃO 

Os principais achados deste estudo foram: indivíduos com cardiomiopatia 

chagásica crônica apresentaram força e resistência muscular inspiratória e 

capacidade funcional reduzidas; a função respiratória, a função muscular 

inspiratória, qualidade de vida e a capacidade funcional em pacientes com 

cardiomiopatia chagásica crônica foram semelhantes àquelas dos indivíduos com 
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insuficiência cardíaca e uma maior contribuição do compartimento abdominal nos 

pacientes com CCC diferentemente dos pacientes dos grupos controle e IC. 

Os resultados relacionados com a função pulmonar e muscular 

respiratória foram semelhantes a estudos anteriores que avaliaram os indivíduos 

com IC7, Meyer e cols23, após avaliarem 244 indivíduos com IC e compararam com 

25 pacientes saudáveis, encontraram uma redução de 23% na PImáx dos indivíduos 

com IC, sendo encontradas valores espirométricos dentro dos limites de 

normalidade em todas as classes e valores médios de PImáx significativamente mais 

baixos em indivíduos de classe funcional III e IV segundo a NYHA em relação ao 

grupo controle, formado por indivíduos saudáveis (60±15 vs 32 cmH2O e 84±24 

cmH2O, p<0,05, respectivamente). 

Os valores da força muscular respiratória dos pacientes com CCC, apesar 

de mais altos, não apresentaram diferença estatística, em relação ao grupo IC e 

controle, sugerindo semelhança no processo que desencadeia a redução do 

desempenho muscular em indivíduos com IC, independente de sua etiologia. 

Segundo Chua e cols24 a causa exata da fraqueza muscular respiratória ainda é 

desconhecida; no entanto, pode estar relacionada ao baixo débito cardíaco ou sendo 

devido a anormalidades na musculatura esquelética presentes nestes pacientes. No 

entanto, no estudo de Oca e cols9, no qual pacientes com doença de Chagas foram 

avaliados quanto à função pulmonar e com biópsia muscular de quadríceps, não foi 

encontrada correlação entre fração de ejeção, função pulmonar e parâmetros 

musculares periféricos. Foram encontradas alterações em capilares (fechados ou 

mais espessos) e alterações musculares (diminuição de fibras do tipo I e aumento 

de fibras do tipo II, principalmente IIb). Tais alterações poderiam ser conseqüência 

de processos auto-imunes presentes na fase crônica da doença de Chagas, já que a 

autoimunidade é considerada um mecanismo patogênico na produção de lesões no 

coração e músculos. Entretanto, ainda não se sabe se esses mecanismos auto-

imunes influenciam na função muscular respiratória destes pacientes. 

A função muscular respiratória é determinada pela força e resistência 

muscular respiratória. A medida da PImáx é bem aceita e freqüentemente utilizada 

para avaliar força muscular inspiratória de uma maneira fácil em diferentes 
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populações25 Entretanto, pressões máximas raramente são produzidas durante 

atividades da vida diária tanto por indivíduos saudáveis, quanto em indivíduos com 

alguma doença respiratória ou cardíaca25. Como os músculos respiratórios são 

recrutados durante toda a vida para executar contrações submáximas, é possível 

que a avaliação da resistência muscular tenha maior importância funcional do que a 

medida da força25. No presente estudo, foram avaliadas a força muscular inspiratória 

dos indivíduos e, assim, além da menor força muscular inspiratória, em comparação 

aos indivíduos saudáveis. Além disso, os grupos CCC e IC foram semelhantes entre 

si quanto à força muscular inspiratória, embora não tenha sido significativamente 

menor entre os grupos de cardiopatas e o controle. Faggiano e cols26, após 

compararem testes de carga progressiva e constante para avaliar resistência 

muscular inspiratória na doença pulmonar obstrutiva crônica, notou que um teste de 

carga progressiva, como é o caso da PImáx, apresentou maior especificidade e 

tamanho de efeito para identificar mudanças do que um teste de carga constante. 

Infelizmente, assim como para PImáx e PEmáx, não é possível a comparação dos 

resultados encontrados com outros estudos, pois não foram identificados, na 

literatura, estudos que tenham avaliado a função muscular respiratória de indivíduos 

com cardiomiopatia chagásica. No entanto, Dall’Ago e cols4, com objetivo de estudar 

os efeitos do treinamento muscular inspiratório na força muscular inspiratória, bem 

como na capacidade funcional avaliaram a resistência muscular inspiratória de 

pacientes com insuficiência cardíaca. Foram encontradas médias de PImáx de 33,17 

± 5,35 cmH2O e 34,24 ± 5,35 cm H20 (grupos placebo e experimental). No presente 

estudo, foram encontrados valores maiores de PImáx em comparação a Dall’Ago e 

cols4. 

De modo geral, a maioria dos indivíduos com IC tem suas atividades 

físicas limitadas por fadiga e dispnéia24,26. Vários fatores podem estar relacionados e 

alguns ainda são desconhecidos, especialmente aqueles relacionados com a função 

respiratória. Alguns autores7,24,27 sugerem a má perfusão sanguínea e um fluxo 

reduzido de nutrientes para os músculos devido ao baixo débito cardíaco ou à 

vasoconstricção periférica, e anormalidades neuroendócrinas, como aumento no 

nível de catecolaminas circulantes e resistência a insulina, levando a mudanças na 

estrutura e função do diafragma. Outros autores, como Hammond e cols5 e 
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Nishimura e cols7, sugerem que, além da diminuição do fluxo sanguíneo dos 

músculos respiratórios, haveria uma fraqueza generalizada da musculatura 

esquelética, o que, por sua vez, levaria à baixa tolerância ao esforço e, 

conseqüentemente, demandaria maior trabalho muscular respiratória para garantir 

adequada ventilação. Ademais, anormalidades da função pulmonar e estado 

nutricional influenciam a função muscular respiratório e desta forma, justificariam a 

baixa tolerância ao exercício5,7. No presente estudo, foi identificado IMC dentro do 

normal e não foram identificadas alterações na função pulmonar, pois todos 

apresentaram CVF e VEF1 acima de 80% do previsto. Ainda assim, foram 

observados valores mais baixos das pressões máximas respiratórias e da 

capacidade funcional nos cardiopatas. 

A intolerância ao exercício é uma das características mais comuns de 

pacientes com IC26. Os sintomas durante o exercício estão relacionados VO2máx26 

que avalia globalmente as funções cardíaca, respiratória e muscular periférica 

durante um determinado exercício. Entretanto, apenas a avaliação 

ergoespirométrica, com a determinação direta do consumo de oxigênio, permite 

identificar qual função estaria mais diretamente relacionada às intolerâncias 

individuais ao exercício. No presente estudo, apesar de ter sido observado através 

do TC6min foi observado valores menores estatisticamente dos grupos CCC e IC em 

relação aos saudáveis. Em relação ao grupo IC, este resultado foi similar ao 

encontrado por Chua e cols24, ao compararem o VO2 de 20 indivíduos com 

insuficiência cardíaca e sete saudáveis (17,3 ± 1,5 vs 36,2 ± 1,5 mL/kg/min, p = 

0,001). 

Isto sugere que nesses indivíduos, os músculos respiratórios exercem um 

importante papel na capacidade funcional e que a fraqueza muscular respiratória 

poderiam ser um dos fatores limitantes na realização de atividades físicas. Uma 

magnitude semelhante de correlação entre VO2 e PImáx foi encontrada por Chua e 

cols24 (r=0,45, p= 0,048) em indivíduos com insuficiência cardíaca. Esses dados 

sugerem que as medidas de PImáx podem ser utilizadas como recurso adicional na 

avaliação destes pacientes, pois são medidas não-invasivas, de baixo custo, fáceis 

de realizar, reprodutíveis18,23,25 e com boa correlação com consumo de oxigênio. 

Além da medida indireta do consumo de oxigênio, o questionário de Minnesota foi 
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utilizado no presente estudo para avaliar o nível de qualidade de vida em um 

contexto mais amplo das atividades diárias destes pacientes. Sabe-se que tanto 

níveis baixos de capacidade cardiorrespiratória limitam as atividades de vida diárias, 

quanto o sedentarismo e o baixo nível de atividades determinam redução na 

capacidade cardiorrespiratória. Pacientes com cardiomiopatia chagásica e IC de 

diferentes etiologias apresentaram maiores escores do Minnesota em relação aos 

saudáveis. Não houve diferença significativa entre os escores do grupo CCC e IC. 

Esses dados reforçam a idéia de que, independentemente da causa, a incapacidade 

do coração de bombear sangue suficiente para atender às demandas metabólicas 

provavelmente seja o fator que desencadeia as alterações musculares estruturais e 

que, em última instância, limita a realização de atividades físicas e até mesmo das 

atividades da vida diária. Não encontramos na literatura nenhum outro estudo que 

tenha avaliado as alterações na função muscular respiratória de pacientes com 

cardiomiopatia chagásica. 

Nossos resultados evidenciam a necessidade de outros estudos utilizando 

a ergoespirometria na avaliação da capacidade funcional e um número maior de 

indivíduos nas classes III e IV do NYHA poderiam reforçar os resultados 

encontrados baixos valores de CVF demonstrado nos resultados desta pesquisa, 

corroboram com muitos estudos que apontam uma redução da função pulmonar e 

risco de eventos cardiovasculares. Uma das possíveis explanações seria uma 

redução da força muscular inspiratória afeta as medidas da CVF, especialmente nos 

níveis mais baixos28. 

Ainda segundo o mesmo autor28, a capacidade de inspiração máxima é 

determinada não somente pelo volume pulmonar, mas também pela habilidade do 

paciente de superar o recolhimento elástico do pulmão, sendo um importante 

limitador quando as força muscular inspiratória está muito reduzida. 

A relação entre a capacidade funcional, vista pela diminuição do VEF1 do 

grupo IC comparado aos outros grupos observa-se uma relação com a repercussão 

cardíaca na função pulmonar, como aponta os estudos de Montes de Oca et al9 

onde avaliaram a repercussão da cardiomegalia como possível causa da disfunção 

pulmonar nos pacientes com IC (p<0,0001 e R= -0,5139), ou seja, quanto maior for a 
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cardiomegalia, pior é a conseqüência pulmonar nestes pacientes. Também 

encontrou algumas correlações com a Capacidade Vital (p<0,0001 e R= -0,5572). 

Agostinoni e cols29 abordaram o índice cardiotorácico (ICT) analisa os 

efeitos das dimensões do coração na função pulmonar do tórax de diferentes 

tamanhos, e demonstrou ser uma variável que se correlaciona bem com a 

severidade e prognóstico da IC, com cardiomegalia. 

O estudo29 apresentou um aumento ICT reflete em uma diminuição dos 

parâmetros funcionais respiratórios VEF1 e capacidade vital (r=-0,557; r=-0,522, 

respectivamente), Estes achados sugerem que um aumento do coração não apenas 

reduz o espaço intratorácico, mas também reduz a função pulmonar como também a 

mecânica pulmonar, podendo ser uma das causas da disfunção pulmonar, podendo 

ser de fato, causa do padrão restritivo nestes pacientes como resultado de 

competição entre os espaços intratorácico entre os pulmões e o coração crescido. 

Ainda sobre a capacidade funcional e esforço, o TC6min, Sousa e cols20, 

avaliaram 38 pacientes com DC, e foram observados correlações negativas entre a 

distância percorrida e proteínas pró inflamatórias e moduladores imunes que cursam 

como pontos fundamentais da fisiopatologia da DC e outras cardiopatias, tendo 

associação entre uma elevada expressão com uma maior severidade em pacientes 

com IC, incluído a DC. 

Um estudo30 controlado, randomizado e cego incluindo 40 pacientes com 

cardiomiopatia chagásica, submetidos a treinamento com caminhada a 50-70% da 

freqüência cardíaca máxima por de 12 semanas realizados em 3 vezes por semana, 

observou uma melhora clínica e estatística quando comparado ao grupo controle na 

distância percorrida no TC6min (83,5 vs 2,0 m, p=0,001) e na qualidade de vida de 

acordo com o SF-36. Além das similaridades fisiológicas entre as atividades de vida 

diária e o TC6min , o aumento na distância percorrida pode ser considerada como 

clinicamente relevante, já que deve ser considerado como exame de avaliação ou 

eficácia da intervenção em áreas pobres onde a doença de Chagas é endêmica, 

recursos são escassos e equipamentos de avaliação de exercício não estão 

disponíveis. 
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Pode-se determinar pelo POE uma diminuição da contribuição do 

compartimento torácico abdominal que pode ser conseqüência da fraqueza muscular 

respiratória e uma compensação por uso excessivo do compartimento abdominal 

nos pacientes com IC, o que corrobora com os estudos de Dall’ago e cols4 onde 

pacientes com IC que apresentam pressões inspiratórias estáticas com valores 

menores, adquirem um mecanismo de compensação, contudo, tal afirmação 

necessita de maiores estudos na tentativa de elucidar o fato. 

De fato, fraqueza muscular periférica e respiratória deve ser a chave na 

diminuição na qualidade de vida nos pacientes com IC, desde prejudicar suas 

atividades e obter menor distância percorrida durante o TC6min, isso permite 

sustentar a hipótese que o aumento de citocinas pró inflamatórias podem provocar 

uma fraqueza muscular periférica e respiratória e causar, então, redução na 

atividade física e dispnéia20. 
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TABELA 1: Características antropométricas dos grupos estudados 

Variáveis Controle CCC IC  P valor 

Gênero (M/F) (7/8) (6/9) (8/4) - 

Idade(anos) 66,33±5,96 61,86±7,21 61,41±8,11 NS 

Peso(kg) 69,29±3,88 62,24±11,45 69,30±8,81 NS 

Altura(m) 1,61±0,04 1,55±0,07 1,64±0,03 NS 

IMC(kg/m2) 26,73±2,01 25,67±4,83 25,52±3,22 NS 

NYHA  (11/4) (9/3) - 

Dados apresentados como média e desvio padrão. CCC: cardiomiopatia chagásica 
crônica, IC: insuficiência cardíaca de diferentes etiologias, M: masculino, F: feminino, 
IMC: índice de massa corporal, NYHA: New York Heart Association. Foi utilizado 
ANOVA one-way e valor de p refere-se ao nível de significância. Não houve 
diferença significativa entre os grupos. NS = não significativo 
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TABELA 2: Dados espirométricos e valores de força muscular respiratória dos 

grupos estudados (n=42) 

Variáveis Controle n=15 CCC n=15 IC n=12 

VEF1(L) 2,05±0,68 1,73±0,55 1,90±0,60 

VEF1(%previsto) 66,2±9,8 68,4±16,7 62,66±14,5 

CVF (L) 2,43±0,56 2,36±0,53 2,64±0,77 

CVF(% previsto) 63,3±5,1 75,4±11,7 70,1±11,42 

VEF1/CVF(L) 84±12,03 72,73±11,93 77,02±15,91* 

VEF1/CVF(%previsto) 106,53±11,02 91,86±13,67 92±26,16 

PImáx(cmH2O) 71,8±13,73 50,33±21,01* 42,16±17,43* 

% previsto 81,31±15,25 54,59±19,98* 42,11±13,52* 

Dados apresentados como média e desvio padrão. Valores considerados com CCC: 
cardiomiopatia chagásica crônica, IC: insuficiência cardíaca de diferentes etiologias, 
VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo, CVF: capacidade vital 
forçada, VEF1/CVF: razão entre volume expiratório forçado no primeiro segundo e 
capacidade vital forçada, PImáx: pressão máxima inspiratória.* refere-se à diferença 
estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo controle. 
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TABELA 3: Distribuição da ventilação pulmonar nos 3 compartimentos avaliados 

através da Pletismografia opto eletrônica (n=42) 

Variáveis Controle CCC IC  

VCCTp(L) 0,10±0,05 0,13±0,78 0,05±0,03Ɨ 

%VCCTp 24,8±12,01 29,62±13,92 13,77±11,58*Ɨ 

VCCTab(L) 0,07±0,02 0,06±0,03 0,04±0,02 

%VCCTab 19,31±4,61 14,06±7,13 11,25±5,99* 

VCAb(L) 0,21±0,03 0,25±0,11 0,35±0,14 

%VCAb 55,87±9,3 56,3±17,73 74,97±17,01*Ɨ 

Dados apresentados como média e desvio padrão. CCC: cardiomiopatia chagásica 
crônica, IC: insuficiência cardíaca de diferentes etiologias, VCCTp: volume corrente 
na caixa torácica pulmonar, VCCTab: volume corrente na caixa torácica abdominal, 
VCAb: volume corrente abdominal. Foi utilizada ANOVA one-way com diferença 
mínima significativa. * refere-se à diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 
em relação ao grupo controle.Ɨ refere-se à diferença estatisticamente significativa 
(p<0,05) em relação ao grupo CCC. 
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Dados do TC6M 

FIGURA 1 

 

FONTE: Dados da Pesquisa 

Dados apresentados como média e desvio padrão. Foi utilizada ANOVA one-way 
com diferença mínima significativa. * refere-se à diferença estatisticamente 
significativa (p<0,05) em relação ao grupo controle. 
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FIGURA 2 

 

FONTE: Dados da Pesquisa 

Dados apresentados como média e desvio padrão. Foi utilizada ANOVA one-way 
com diferença mínima significativa. * refere-se à diferença estatisticamente 
significativa (p<0,05) em relação ao grupo controle. 
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TABELA 4 

Dados do Minessota 

Variável Controle CCC IC  

QoL 19,6±17,31 43,2±15,2* 44,4±13,1* 

FONTE: Dados da Pesquisa 

Dados apresentados como média e desvio padrão. QoL: escore do questionário de 
qualidade de vida de Minessota. Foi utilizada ANOVA one-way com diferença 
mínima significativa. * refere-se à diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 
em relação ao grupo controle. 
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4 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CONCLUSÂO 

Pacientes com cardiomiopatia chagásica apresentam força e resistência 

muscular respiratória reduzidas e relacionadas a capacidade funcional, assim como 

os pacientes com insuficiência cardíaca por diferentes etiologias. Foram 

identificadas alterações significativas na função muscular respiratória nestes 

pacientes, pode-se sugerir a inclusão da avaliação visando identificar distúrbios e a 

necessidade de intervenção no complexo dos músculos respiratórios buscando 

melhorar a capacidade funcional destes pacientes. Baseado nesses fatos pode-se 

sugerir a inclusão do treinamento da musculatura respiratória para otimizar a 

capacidade funcional destes pacientes.  

A IC é uma das principais causas de internações e mortalidade em todo 

mundo e, no Brasil, uma das suas causas mais freqüentes é a doença de Chagas. 

Os sintomas mais comuns são dispnéia e fadiga. Com isso, muitos pacientes com IC 

têm limitações para realizar atividades físicas ou mesmo em atividades corriqueiras 

da vida diária. Alguns estudos sugerem que tais sintomas estão relacionados à 

fraqueza dos músculos respiratórios. No entanto, não foi identificado na literatura, 

estudo que investigasse esta relação em indivíduos com cardiomiopatia chagásica. 

No presente estudo, pacientes com cardiomiopatia chagásica 

apresentaram força muscular respiratória reduzida, assim como a capacidade 

funcional. No entanto, não apresentaram diferença significativa em relação a 

pacientes com IC de outras etiologias, que também apresentaram valores mais 

baixos em relação ao grupo controle. Também foram identificadas correlações 

significativas entre o TC6min e o questionário de qualidade de vida de Minessota e 

as variáveis de função muscular respiratória. Estudo que inclua maior variedade de 

pacientes, em relação à classificação de NYHA, poderá avaliar melhor sua utilidade 

nestes grupos de pacientes e sua utilização como instrumento de classificação da 

capacidade funcional. 

Sendo a doença de Chagas ainda de grande prevalência no país, e 

especialmente em nosso Estado, acredita-se que os resultados encontrados possam 

contribuir para o melhor planejamento da assistência desses indivíduos alertando 
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para a necessidade de implantação de políticas públicas de saúde focadas na 

atenção global e, especialmente, na capacidade funcional individual destes 

pacientes. 
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Apêndice B – 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO VOLUNTÁRIO 
TÍTULO DA PESQUISA: ANÁLISE MECÂNICA E FUNCIONAL DO SISTEMA 

CÁRDIORESPIRATÓRIO NA DOENÇA DE CHAGAS 

 

Prezado (a) Senhor(a). 
 

Obrigado pelo seu interesse em participar do estudo: “Análise mecânica e 
funcional do sistema cardiorrespiratório na Doença de Chagas”. Esta é uma 
pesquisa muito importante para a comunidade científica, pois tem como objetivo 
avaliar alguns parâmetros funcionais de indivíduos com Doença de Chagas e dessa 
forma contribuir para o acompanhamento terapêutico desses indivíduos. 
 

Pesquisadores: 
Professora PhD Armèle Dornelas de Andrade do Departamento de Fisioterapia da 
Universidade Federal do Pernambuco (UFPE). 
Georges Willeneuwe de Sousa Oliveira, mestrando do Programa de Pós Graduação 
em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
 

Endereço dos Locais da Pesquisa: Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco 
(PROCAPE), Universidade de Pernambuco - Hospital Universitário Oswaldo Cruz, 
rua Arnóbio Marques, 310, bairro de Santo Amaro, Recife-PE.  

Laboratório de Fisioterapia Cárdio-respiratória do Departamento de Fisioterapia da 
Universidade Federal de Pernambuco, sito à Av. Professor Luiz Freire, s/n. Campus 
Universitário, Recife-PE. 

Caso não compreenda o conteúdo ou qualquer palavra que há neste termo de 
consentimento, pergunte ao investigador ou a equipe que acompanha o estudo, para 
um melhor esclarecimento. Ambas as partes receberão uma cópia deste termo de 
consentimento para seu registro.  

 

Introdução e Objetivos 

 O (A) senhor (a) está sendo convidado a participar de um estudo sobre o 
sistema cárdio-respiratório, a ser realizado pelo laboratório de Fisioterapia Cardio-
respiratória do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de 
Pernambuco em pacientes adultos (maiores de 18 anos), de ambos os sexos, 
provenientes do ambulatório de Chagas/Insuficiência Cardíaca Congestiva do 
HUOC/PROCAPE.  
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 Neste trabalho serão feitas avaliações iniciais do seu peso, altura e 
preenchimento de ficha clínica. Em seguida, o sr. (a) será convidado a realizar 
manobras respiratórias em alguns equipamentos portáteis destinados a este fim, não 
sendo nenhum destes procedimentos invasivos ou que provoquem dor. Será 
convidado também para realizar um teste de caminhada submáximo com 
monitorização dos sinais vitais. Por fim, o sr. (a) concluirá a bateria de testes em 
uma sala com 8 câmeras de filmagem e serão posicionados marcadores auto-
adesivos ao redor de seu tronco em contato com a pele. Um computador irá registrar 
os movimentos do seu tórax e abdome respirando normalmente e em tempo real. 
Todo o material é descartável ou esterilizado. 

Possíveis Desconfortos e Riscos 

Em qualquer momento que o sr.(a) sentir desconforto ou cansaço a ponto de 
não conseguir respirar durante os testes, os mesmos serão interrompidos 
respeitando os seus limites e serão monitorados seus sinais vitais, como pressão 
arterial, batimentos cardíacos e ritmos respiratório para sua maior segurança. 

 Os riscos deste estudo serão mínimos, tendo em vista que o paciente sujeito 
à pesquisa não será manipulado, nem seus parâmetros ventilatórios alterados. Os 
dados serão coletados sem modificação do procedimento normal adotado nas 
rotinas ambulatoriais do PROCAPE/HUOC e com procedimentos de avaliação de 
rotina na área de Fisioterapia respiratória bem estabelecidos e padronizados. O 
laboratório contém todo material de primeiros socorros necessário para qualquer 
emergência. 

 

Possíveis Benefícios 

O (a) senhor (a) receberá um relatório com o valor dos seus testes funcionais 
tendo desta forma conhecimento de função cardiorrespiratória. Os resultados dessa 
pesquisa poderão ser utilizados como referência para o desenvolvimento de outros 
estudos para auxiliar na determinação da melhor conduta reabilitadora em indivíduos 
com Doença de Chagas. 

 

Confidencialidade / Sigilo 

 As informações obtidas serão tratadas rigorosamente com confidencialidade. 
Os resultados desta pesquisa serão divulgados publicamente, entretanto, sua 
identidade jamais será revelada. 

 

Participação Voluntária/ Retirada 

 A sua participação é voluntária neste estudo. Você poderá recusar-se a 
participar ou suspender sua participação a qualquer momento da pesquisa. 
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Garantia de Esclarecimento 

O senhor(a) tem o direito de receber informações acerca da pesquisa e dos 
procedimentos que serão realizado a qualquer momento da pesquisa. 

 

Ressarcimento e idenização 

Não haverá nenhum gasto financeiro e nem será paga nenhuma quantia. O 
senhor(a) será indenizado se houver algum dano decorrente da pesquisa. Gastos de 
transportes serão pagos. Em caso de dúvidas o(a) Sr(a) poderá entrar em contato 
com qualquer um dos pesquisadores nos telefones abaixo. 

Consentimento do Informante ou do Responsável 

Declaro que entendi as informações contidas neste termo, e todas as minhas 
dúvidas em relação ao estudo e quanto a minha participação nele foram respondidas 
satisfatoriamente. Dou livre o meu consentimento em participar do estudo até que eu 
decida o contrário. 

Assinado este termo de consentimento, concordo em participar desse estudo. 

Telefone da Orientadora: (81) 2126-8496; 
Telefone do Pesquisador: (84) 3316-2628 / 9411-5456 
Georges Willeneuwe de Sousa Oliveira 
Endereço: Rua Raimundo Leão de Moura, 180. Nova Betânia. Mossoró, RN. e-mail: 
georgeswilleneuwe@gmail.com 
 
Telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da UPE: (81) 3183-3775 
Endereço Comitê de Ética da Universidade do Pernambuco 
Av. Agamenon Magalhães, s/n. Santo Amaro – Recife/PECEP: 50100-010. 
 
AUTORIZAÇÃO: 
Eu, _________________________________________________ declaro estar 
ciente e informado(a) sobre os procedimentos de realização da pesquisa, conforme 
explicados acima, e aceito participar voluntariamente da mesma. 
Assinatura 
_______________________________________________________________ 
Recife, ___/___/___. 
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ANEXO C – Questionário Internacional de Atividade Física – IPAQ45 

 
Nome:_______________________________________________________ 
Data: ______/ _______ / ______ Idade : ______ Sexo: F ( ) M ( ) 
Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem 
como parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está 
sendo feito em diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a 
entender que tão ativos nós somos em relação à pessoas de outros países. As 
perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física na 
ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para 

ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas 
atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor 
responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua 
participação ! 
Para responder as questões lembre que: 
� atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço 

físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal 
� atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço 

físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 
Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por 
pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. 
1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos 

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar 
para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 
tempo no total você gastou caminhando por dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 
2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por 
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, 
nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos 
leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, 
aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente 
sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA 
CAMINHADA) 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
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2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 
minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por 
dia? 

horas: ______ Minutos: _____ 
3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por 
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica 
aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços 
domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos 
elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou 
batimentos do coração. 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 
contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 
Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, 
no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o 
tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa 
visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo 
gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 
4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 

______horas ____minutos 
4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de 
semana? 
______horas ____minutos 
PERGUNTA SOMENTE PARA O ESTADO DE SÃO PAULO 
5. Você já ouviu falar do Programa Agita São Paulo? ( ) Sim ( ) Não 
6.. Você sabe o objetivo do Programa? ( ) Sim ( ) Não 
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Apêndice D – Ficha de Avaliação Individual 

 



67 

 

 

ANEXO E- Questionário de Qualidade de Vida de Minessota46 

Questionário de qualidade de vida 

(LIhFE — “Minnesota Living With Heart Failure Question-naire”  

Sua doença o impediu de viver como 

você 

gostaria no último mês em decorrência 

de: 

Não Pouco  Muito 

1. Inchaço nos tornozelos, pernas, etc.? 0 1 2 3 4 5 

2. Necessidade de sentar ou deitar para 

descansar durante o dia? 
0 1 2 3 4 5 

3. Dificuldade para andar ou subir 

escadas? 
0 1 2 3 4 5 

4. Dificuldade para fazer tarefas 

domésticas? 
0 1 2 3 4 5 

5. Dificuldade para ir a lugares longe de 

casa? 
0 1 2 3 4 5 

6. Dificuldade para dormir à noite? 0 1 2 3 4 5 

7. Dificuldades no relacionamento com 0 1 2 3 4 5 
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amigos e familiares? 

8. Dificuldades no trabalho? 0 1 2 3 4 5 

9. Dificuldades para atividades de lazer, 

esportes ou “hobbies”? 
0 1 2 3 4 5 

10. Dificuldades nas atividades sexuais? 0 1 2 3 4 5 

11. Impossibilidade de comer alimentos 

dos 

quais você gosta? 

0 1 2 3 4 5 

12. Ocorrência de falta de ar? 0 1 2 3 4 5 

13. Presença de fadiga, cansaço ou 

adinamia? 
0 1 2 3 4 5 

14. Necessidade de hospitalização? 0 1 2 3 4 5 

15. Gastos com o tratamento? 0 1 2 3 4 5 

16. Efeitos colaterais com as medicações? 0 1 2 3 4 5 

17. Sensação de que se tornou um peso 

para familiares e amigos? 
0 1 2 3 4 5 
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18. Sensação de perda de controle sobre 

sua vida? 
0 1 2 3 4 5 

19. Preocupação constante? 0 1 2 3 4 5 

20. Dificuldade para se concentrar ou 

para se lembrar das coisas? 
0 1 2 3 4 5 

21. Presença de depressão? 0 1 2 3 4 5 
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ANEXO F- NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA BRASILEIRA DE 

FISIOTERAPIA. 

Objetivos, escopo e política 

A Revista Brasileira de Fisioterapia/Brazilian Journal of Physical Therapy (RBF/BJPT) 

publica relatos originais de pesquisa concernentes ao objeto principal de estudo da 

Fisioterapia e Ciências da Reabilitação, e ao seu campo de atuação profissional, veiculando 

estudos básicos sobre a motricidade humana e investigações clínicas sobre a prevenção, o 

tratamento e a reabilitação das disfunções do movimento. A RBF/BJPT publica artigos nas 

seguintes áreas de conhecimento, que estão assim divididas: Ensino, Ética, Deontologia e 

História da Fisioterapia; Fisiologia, Cinesiologia e Biomecânica; Cinesioterapia/Recursos 

Terapêuticos; Controle Motor, Comportamento e Motricidade; Fisioterapia nas Condições 

Cardiovasculares e Respiratórias; Fisioterapia em Gerontologia; Fisioterapia nas Condições 

Musculoesqueléticas; Fisioterapia nas Condições Neurológicas; Fisioterapia na Saúde da 

Mulher; Avaliação e mensuração em Fisioterapia; Prevenção em Fisioterapia/Ergonomia.  

Os artigos submetidos à RBF/BJPT devem preferencialmente enquadrar-se na categoria de 

Artigos Originais (novas informações com materiais e métodos e resultados sistematicamente 

relatados). Artigos de Revisão (síntese atualizada de assuntos bem estabelecidos, com análise 

crítica da literatura consultada e conclusões) são publicados apenas a convite dos editores. 

Artigos de Revisão Passiva submetidos espontaneamente não serão aceitos; Artigos de 

Revisão Sistemática e Metanálises, Artigos Metodológicos apresentando aspectos 

metodológicos de pesquisa ou de ensino e Estudos de Caso são publicados num percentual de 

até 20% do total de manuscritos.  

A RBF/BJPT publica ainda: Seção Editorial; Cartas ao Editor; Resenhas de Livros (por 

solicitação dos editores); Resumos de Eventos como Suplemento após submissão e aprovação 

de proposta ao Conselho Editorial. A submissão de proposta para publicação de Suplemento 

será anual e realizada por edital, atendendo às "Normas para publicação de suplementos" que 

podem ser obtidas no site http://www.rbf-bjpt.org.br.  

Os manuscritos publicados são de propriedade da RBF/BJPT, e é vedada tanto a reprodução, 

mesmo que parcial, em outros periódicos, bem como a tradução para outro idioma sem a 

autorização dos Editores. 

A RBF/BJPT apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) (http://www.who.int/ictrp/en/) e do International Committee of Medical Journal 

Editors (ICMJE) (http://www.wame.org/resources/policies#trialreg e 

http://www.icmje.org/publishing_10register.html), reconhecendo a importância dessas 

iniciativas para o registro e a divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, 

em acesso aberto. Sendo assim, somente serão aceitos para publicação, a partir de 2007, os 

artigos de ensaios clínicos que tenham recebido um número de identificação em um dos 

Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE, 

cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE: http://www.icmje.org/faq.html.  

http://www.rbf-bjpt.org.br/
http://www.who.int/ictrp/en/
http://www.wame.org/resources/policies#trialreg
http://www.icmje.org/publishing_10register.html
http://www.icmje.org/faq.html
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A RBF/BJPT suporta o Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) statement. 

O CONSORT statement fornece recomendações para autores sobre como preparar relatos de 

resultados de estudos. Dessa forma, a análise de estudos clínicos levará em consideração essas 

recomendações. A versão atualizada das recomendações do CONSORT está disponível em 

http://www.consort-statement.org/consort-statement. 

 

Processo de revisão de manuscritos 

Os manuscritos submetidos que atenderem às normas estabelecidas nas "Instruções aos 

Autores" e que se apresentarem em conformidade com política editorial da RBF/BJPT serão 

encaminhados para os Editores de Área que julgarão a aceitabilidade dos mesmos, quanto à 

sua originalidade, pertinência e relevância clínica e metodologia. Durante esse processo, os 

Editores de Área não terão conhecimento da identidade dos autores.  

Os manuscritos que não apresentarem mérito na fase de pré-análise serão rejeitados, mesmo 

quando o texto e a qualidade metodológica estiverem adequados. Dessa forma, o manuscrito 

poderá ser rejeitado com base apenas no parecer do Editor de Área, sem necessidade de novas 

avaliações. Os manuscritos selecionados na pré-análise serão submetidos à avaliação de 

especialistas, os quais trabalharão de maneira independente. Os pareceristas permanecerão 

anônimos aos autores, assim como os autores não serão identificados pelos pareceristas. Os 

editores coordenarão as informações entre os autores e os pareceristas, cabendo-lhes a decisão 

final sobre quais artigos serão publicados com base nas recomendações feitas pelos 

pareceristas. Quando aceitos para publicação, os artigos estarão sujeitos a pequenas correções 

ou modificações que não alterem o estilo do autor. Quando recusados, os artigos serão 

acompanhados de justificativa do editor.  

Informações Gerais 

A submissão dos manuscritos deverá ser efetuada por via eletrônica, no site 

http://www.scielo.br/rbfis e implica que o trabalho não tenha sido publicado e não esteja sob 

consideração para publicação em outro periódico.  

Quando parte do material já tiver sido apresentada em uma comunicação preliminar, em 

Simpósio, Congresso, etc., deve ser citada como nota de rodapé na página de título, e uma 

cópia do texto da apresentação deve acompanhar a submissão do manuscrito. 

Os artigos submetidos e aceitos em português serão traduzidos para o inglês por tradutores da 

RBF/BJPT. Os artigos submetidos e aceitos em inglês também serão encaminhados aos 

revisores de inglês da RBF/BJPT para revisão final.  

Taxa de processamento e tradução/publicação 

Para artigos submetidos a partir de 5 de julho, 2010, a RBF/BJPT solicitará, ao autor de 

correspondência ou pessoa por ele indicada, o pagamento de taxa de processamento para os 

http://www.consort-statement.org/consort-statement
http://www.scielo.br/rbfis
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artigos que forem analisados e encaminhados para avaliação por pares e de taxa de 

tradução/publicação para os artigos aceitos para publicação, conforme valores definidos em 

reunião do seu Conselho Editorial.  

Procedimentos para pagamentos 

a) No Brasil, os pagamentos serão feitos por meio da quitação de boleto bancário que deverão 

ser gerados acessando o site http://www.rbf-bjpt.org.br;  

b) Outros paises: solicite informações sobre como efetuar os pagamentos para contato@rbf-

bjpt.org.br;  

c) A taxa de processamento não será reembolsada no caso do artigo não ser publicado; 

d) Não haverá cobrança de taxas dos artigos submetidos por autores convidados formalmente 

pelos Editores da RBF. 

FORMA E PREPARAÇÃO DOS MANUSCRITOS 

A RBF/BJPT aceita, no máximo, 6 (seis) autores em um manuscrito. O manuscrito deve ser 

escrito preferencialmente em inglês e pode conter até 3.500 palavras (excluindo 

Resumo/Abstract, Referências, Figuras, Tabelas e Anexos). Estudos de Caso não devem 

ultrapassar 1.600 palavras, excluindo Resumo/Abstract, Referências, Figuras, Tabelas e 

Anexos. 

Ao submeter um manuscrito para publicação (http://www.scielo.br/rbfis), os autores devem 

inserir no sistema, todos os dados dos autores e ainda inserir como documento(s) 

suplementar(es):  

1) Carta de encaminhamento do material, contendo as seguintes informações: 

a) Nomes completos dos autores; 

b) Tipo e área principal do artigo (ver OBJETIVOS, ESCOPO E POLÍTICA); 

c) Número e nome da Instituição que emitiu o parecer do Comitê de Ética para pesquisas em 

seres humanos e para os experimentos em animais. Para as pesquisas em seres humanos, 

incluir também uma declaração de que foi obtido o Termo de Consentimento dos participantes 

do estudo; 

d) Número de Ensaio Clínico - Conforme descritos em OBJETIVOS, ESCOPO E POLÍTICA, 

os manuscritos com resultados relativos aos ensaios clínicos deverão apresentar número de 

identificação, que deverá ser registrado no final do Resumo/Abstract.  

(Sugestão de site para registro: http://www.anzctr.org.au/Survey/UserQuestion.aspx); 

2) Declaração de responsabilidade de conflitos de interesse. Os autores devem declarar a 

existência ou não de eventuais conflitos de interesse (profissionais, financeiros e benefícios 

diretos e indiretos) que possam influenciar os resultados da pesquisa; 

3) Declaração assinada por todos os autores, com o número de CPF, indicando a 

responsabilidade pelo conteúdo do manuscrito e transferência de direitos autorais (copyright) 

para a RBF/BJPT, caso o artigo venha a ser aceito pelos Editores.  

http://www.rbf-bjpt.org.br/
mailto:contato@rbf-bjpt.org.br
mailto:contato@rbf-bjpt.org.br
http://www.rbf-bjpt.org.br./
http://www.anzctr.org.au/Survey/UserQuestion.aspx
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Os modelos da carta de encaminhamento e das declarações encontram-se disponíveis no site 

da RBF/BJPT: http://www.rbf-bjpt.org.br. 

É de responsabilidade dos autores a eliminação de todas as informações (exceto na página do 

título e identificação) que possam identificar a origem ou autoria do artigo.  

FORMATO DO MANUSCRITO 

O manuscrito deve ser elaborado com todas as páginas numeradas consecutivamente na 

margem superior direita, com início na página de título. Os Artigos Originais devem ser 

estruturados conforme sequência abaixo:  

 

  Página de título e identificação (1ª. página)  

A página de identificação deve conter os seguintes dados:  

a) Título do manuscrito em letras maiúsculas; 

b) Autor: nome e sobrenome de cada autor em letras maiúsculas, sem titulação, seguidos por 

número sobrescrito (expoente), identificando a afiliação institucional/vínculo (Unidade/ 

Instituição/ Cidade/ Estado/ País); para mais de um autor, separar por vírgula; 

c) Nome e endereço completo. (É de responsabilidade do autor correspondente manter 

atualizado o endereço e e-mail para contatos); 

d) Título para as páginas do artigo: indicar um título curto, em Português e em Inglês, para ser 

usado no cabeçalho das páginas do artigo, não excedendo 60 caracteres; 

e) Palavras-chave: termos de indexação ou palavras-chave (máximo seis), em Português e em 

Inglês. A RBF/BJPT recomenda o uso do DeCS - Descritores em Ciências da Saúde para 

consulta aos termos de indexação (palavras-chave) a serem utilizados no artigo 

<http://decs.bvs.br/>.  

  Resumo/Abstract  

Uma exposição concisa, que não exceda 250 palavras em um único parágrafo, em português 

(Resumo) e em Inglês (Abstract) deve ser escrita e colocada logo após a página de título. 

Notas de rodapé e abreviações não definidas não devem ser usadas. Se for preciso citar uma 

referência, a citação completa deve ser feita dentro do resumo. O Resumo e o Abstract devem 

ser apresentados em formato estruturado, incluindo os seguintes itens separadamente: 

Contextualização (Background), Objetivos (Objectives), Métodos (Methods), Resultados 

(Results) e Conclusões (Conclusions).  

  Corpo do texto: Introdução, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão  

Incluir, em itens destacados:  

Introdução: deve informar sobre o objeto investigado e conter os objetivos da investigação, 

suas relações com outros trabalhos da área e os motivos que levaram o(s) autor(es) a 

empreender a pesquisa.  

http://www.rbf-bjpt.org.br./
http://decs.bvs.br/
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Materiais e Métodos: descrever de modo a permitir que o trabalho possa ser inteiramente 

repetido por outros pesquisadores. Incluir todas as informações necessárias - ou fazer 

referências a artigos publicados em outras revistas científicas - para permitir a replicabilidade 

dos dados coletados. Recomenda-se fortemente que estudos de intervenção apresentem grupo 

controle e, quando possível, aleatorização da amostra.  

Resultados: devem ser apresentados de forma breve e concisa. Tabelas, Figuras e Anexos 

podem ser incluídos quando necessários para garantir melhor e mais efetiva compreensão dos 

dados.  

Discussão: o objetivo da discussão é interpretar os resultados e relacioná-los aos 

conhecimentos já existentes e disponíveis, principalmente àqueles que foram indicados na 

Introdução do trabalho. As informações dadas anteriormente no texto podem ser citadas, mas 

não devem ser repetidas em detalhes na discussão.  

Os artigos de Revisão Sistemática e Metanálises devem incluir uma seção que descreva os 

métodos empregados para localizar, selecionar, obter, classificar e sintetizar as informações.  

  Agradecimentos  

Quando apropriados, os agradecimentos poderão ser incluídos, de forma concisa, no final do 

texto, antes das Referências Bibliográficas, especificando: assistências técnicas, subvenções 

para a pesquisa e bolsa de estudo e colaboração de pessoas que merecem reconhecimento 

(aconselhamento e assistência). Os autores são responsáveis pela obtenção da permissão 

documentada das pessoas cujos nomes constam dos Agradecimentos.  

  Referências Bibliográficas  

O número recomendado é de, no mínimo, 50 (cinquenta) referências bibliográficas para 

Artigo de Revisão; 30 (trinta) referências bibliográficas para Artigo Original, Metanálise, 

Revisão Sistemática e Metodológico. Para Estudos de Caso recomenda-se, no máximo, 10 

(dez) referências bibliográficas.  

As referências bibliográficas devem ser organizadas em sequência numérica, de acordo com a 

ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto, seguindo os Requisitos 

Uniformizados para Manuscritos Submetidos a Jornais Biomédicos, elaborados pelo Comitê 

Internacional de Editores de Revistas Médicas - ICMJE <http://www.icmje.org/index.html>.  

Os títulos de periódicos devem ser referidos de forma abreviada, de acordo com a List of 

Journals do Index Medicus <http://www.index-medicus.com>. As revistas não indexadas não 

deverão ter seus nomes abreviados.  

As citações das referências bibliográficas devem ser mencionadas no texto em números 

sobrescritos (expoente), sem datas. A exatidão das referências bibliográficas constantes no 

manuscrito e a correta citação no texto são de responsabilidade do(s) autor(es) do manuscrito. 

(Ver exemplos no site: <http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html>).  

  Tabelas, Figuras e Anexos: as Tabelas, Figuras e Anexos são limitados a 5 (cinco) no 

total.  

http://www.icmje.org/index.html
http://www.index-medicus.com/
http://www.icmje.org/index.html
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-Tabelas: devem incluir apenas os dados imprescindíveis, evitando-se tabelas muito longas 

(tamanho máximo permitido: uma página em espaço duplo), e devem ser numeradas, 

consecutivamente, com algarismos arábicos e inseridas no final do texto. Título descritivo e 

legendas devem torná-las compreensíveis, sem necessidade de consulta ao texto do artigo. 

Não devem ser formatadas com marcadores horizontais nem verticais, apenas necessitam de 

linhas horizontais para a separação de suas seções principais. Devem ser usados parágrafos ou 

recuos e espaços verticais e horizontais para agrupar os dados.  

-Figuras: as Figuras não devem repetir os dados já descritos nas Tabelas. Todas devem ser 

citadas e devem ser numeradas, consecutivamente, em arábico, na ordem em que aparecem no 

texto. Não é recomendado o uso de cores. As legendas devem torná-las compreensíveis, sem 

necessidade de consulta ao texto. Digitar todas as legendas em espaço duplo e explicar todos 

os símbolos e abreviações. Usar letras em caixa-alta (A, B, C, etc.) para identificar as partes 

individuais de figuras múltiplas. Se possível, todos os símbolos devem aparecer nas legendas; 

entretanto, símbolos para identificação de curvas em um gráfico podem ser incluídos no corpo 

de uma figura, desde que isso não dificulte a análise dos dados.  

Em relação à arte final, todas as Figuras devem estar em alta resolução. Figuras de baixa 

qualidade podem resultar em atrasos na aceitação e publicação do artigo.  

As Tabelas, Figuras e Anexos publicados em outras revistas ou livros devem conter as 

respectivas referências e o consentimento, por escrito, do autor ou editores.  

Para artigos submetidos em língua portuguesa, um conjunto adicional em inglês das Tabelas, 

Figuras, Anexos e suas respectivas legendas deve ser anexado como documento suplementar.  

  Notas de Rodapé  

As notas de rodapé do texto, se imprescindíveis, devem ser numeradas consecutivamente em 

sobrescrito no manuscrito e escritas em folha separada, colocada no final do texto. 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

 

Unidades: usar o Sistema Internacional (SI) de unidades métricas para as medidas e 

abreviações das unidades. 

Cartas ao Editor: críticas às matérias publicadas de maneira construtiva, objetiva e 

educativa; consultas às situações clínicas e discussões de assuntos específicos da Fisioterapia 

serão publicados a critério dos editores (com até 700 palavras e até 8 referências). Quando a 

carta se referir a comentários técnicos (réplicas) sobre os artigos publicados na RBF/BJPT, 

esta será publicada junto com a tréplica dos autores do artigo objeto de análise e/ou crítica. 

Estudos de Caso: devem ser restritos às condições de saúde ou métodos/procedimentos 

incomuns sobre os quais o desenvolvimento de artigo original seja impraticável. Dessa forma, 

os relatos de casos clínicos não precisam necessariamente seguir a estrutura canônica dos 

artigos originais, mas devem apresentar um delineamento metodológico que permita a 

reprodutibilidade das intervenções ou procedimentos relatados. Recomenda-se muito cuidado 

ao propor generalizações de resultados a partir desses estudos. Desenhos experimentais de 
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caso único serão tratados como artigos originais e devem seguir as normas estabelecidas pela 

RBF/BJPT.  

Estudos de Revisão Sistemática com Metanálise: Devem incluir: a) uma seção que 

descreva os métodos empregados para localizar, selecionar, obter, classificar e sintetizar as 

informações, b) número suficiente de artigos, com qualidade metodológica alta (segundo 

mecanismos próprios de avaliação) de tal forma que seja possível uma análise apropriada 

sobre o tema de investigação, e c) técnica de metanálise, que integre os resultados dos estudos 

selecionados, sobre a questão de pesquisa. Manuscritos de revisão sistemática com metanálise 

que apresentem uma quantidade insuficiente de artigos selecionados e/ou artigos de baixa 

qualidade, que não utilizem técnica estatística para síntese ponderada dos efeitos dos estudos 

(metanálise) e que não apresentem uma conclusão assertiva e válida sobre o tema, não serão 

considerados para análise de revisão por pares. 

Conflitos de Interesse: os autores são responsáveis pela declaração de qualquer tipo de 

conflito de interesse na realização da pesquisa, tanto de ordem financeira como de qualquer 

outra natureza. 

O relator deve comunicar aos editores quaisquer conflitos de interesse que possam influenciar 

a emissão de parecer sobre o manuscrito e, quando couber, deve declarar-se não qualificado 

para revisá-lo. 

Considerações Éticas e Legais: evitar o uso de iniciais, nomes ou números de registros 

hospitalares dos pacientes. Um paciente não poderá ser identificado em fotografias, exceto 

com consentimento expresso, por escrito, acompanhando o trabalho original.  

Estudos realizados em humanos devem estar de acordo com os padrões éticos e com o devido 

consentimento livre e esclarecido dos participantes (reporte-se à Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde que trata do Código de Ética para Pesquisa em Seres Humanos).  

Para os experimentos em animais, considerar as diretrizes internacionais (por exemplo, a do 

Committee for Research and Ethical Issues of the International Association for the Study of 

Pain, publicada em PAIN, 16:109-110, 1983).  

Para as pesquisas em humanos e em animais, deve-se incluir, no manuscrito, o número do 

Parecer da aprovação das mesmas pela Comissão de Ética em Pesquisa, que deve ser 

devidamente registrado no Conselho Nacional de Saúde do Hospital ou Universidade ou no 

mais próximo de sua região. 

A RBF/BJPT reserva-se o direito de não publicar trabalhos que não obedeçam às normas 

legais e éticas para pesquisas em seres humanos e para os experimentos em animais.  

É recomendável que estudos relatando resultados eletromiográficos sigam os "Standards for 

Reporting EMG Data", recomendados pela ISEK. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Se o artigo for encaminhado aos autores para revisão e não retornar à RBF/BJPT dentro de 6 

(seis) semanas, o processo de revisão será considerado encerrado. Caso o mesmo artigo seja 

reencaminhado, um novo processo será iniciado, com data atualizada. A data do aceite será 

registrada quando os autores retornarem o manuscrito após a correção final aceita pelos 

Editores. 

As provas finais serão enviadas aos autores por e-mail, no endereço indicado na submissão, 

para revisão final (dúvidas e/ou discordâncias de revisão), não sendo permitidas quaisquer 

outras alterações. Manuscrito em prova final não devolvido em 48 horas poderá, a critério dos 

editores, ser publicado na forma em que se apresenta ou ter sua publicação postergada para 

um próximo número. 

Após publicação do artigo ou processo de revisão encerrado, toda documentação referente ao 

processo de revisão será incinerada. 

  


